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Серед найбільш резонансних подій другого
кварталу 2011 року стала боротьба з наслідками
технічної аварії на японській атомній електростанції “Фукусіма-1”. Людство знову всерйоз замислилось над ядерною безпекою та тими
ризиками, які несе в собі не тільки воєнне, але
й мирне застосування атому для майбутнього
світової цивілізації. Тож питання ядерної безпеки стало провідною темою, яка друкується на
шпальтах цього номера Вісника експортного
контролю. Висновки, до яких приходять автори
нашого видання, прогнозуючи вплив аварії на
АЕС “Фукусіма” на перспективи розвитку ядерної енергетики в Україні та світі, вказують на три
ключові напрямки. Очевидно, що основна увага
в майбутньому в цій сфері буде приділена переоцінці безпеки АЕС в умовах природних
катаклізмів. Підвищуватимуться вимоги до професійної підготовки персоналу АЕС, їхньої готовності до дій в аварійних та нештатних
ситуаціях. Буде переглянута також система міжнародного обміну інформацією з ядерної та радіаційної безпеки.
Іншим глобальним викликом залишається
ризик використання ядерної енергії у воєнних
цілях, так звана проблема розповсюдження
ядерної зброї. Про нові тенденції в сфері нерозповсюдження зброї масового ураження та активну участь в цьому міжнародному режимі
України йдеться в статті Сіновець П.А. “Актуальні проблеми режиму нерозповсюдження та
Україна”.
Іншою ключовою темою цього номеру
стала проблема вдосконалення експортного
контролю за передачами технологій. Все більша
актуальність цього питання в сфері експортного
контролю пов’язана з тенденцією збільшення
частки технологій в порівнянні з товарами у загальному експорті продукції військового призначення та подвійного використання. Ця
проблема значно загострилась під впливом
економічної кризи, перетіканням процесу ство-
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рення новітніх технологій у приватний та цивільний сектори. Особливо болючою темою в цій
сфері як для міжнародного режиму, так і для національних органів, стало ускладнення контролю за невідчутними передачами технологій.
Цій темі був присвячений спеціалізований міжнародний семінар, який відбувся 15-16 березня
2011 року у Києві в рамках співробітництва Державної служби експортного контролю України з
Міністерством енергетики Сполучених Штатів
Америки за організаційної підтримки Науковотехнічного центру експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів (НТЦ).
Головним чинником, що ускладнює контроль за невідчутними передачами технологій,
як з’ясували учасники семінару в процесі дискусії, є відсутність кордонів та неможливість
стеження за такими передачами. Стислий
анонс доповідей учасників цього семінару ви
також зможете знайти на шпальтах цього номеру нашого Видання.
І, нарешті, третьою ключовою темою, яка
знайшла своє висвітлення в цьому часописі, є
вдосконалення законодавчої та нормативної
правової бази, яке покликано, з одного боку,
зробити експортний контроль більш ефективним, а з іншого – не завдати шкоди експортерам та не перешкоджати розвитку експортного
потенціалу національних виробників. Нові
підходи та принципи, що впроваджуються в системі державного експортного контролю, викладені в статті Голови Громадської Ради при
Держекспортконтролі України Гришуткіна О.М.
“Питання оновленої нормативно-правової бази
у галузі державного експортного контролю”. Головним з таких підходів, що впроваджує
керівництво Державної служби експортного
контролю, є перехід від принципу “тотального
контролю” до принципу “необхідного та достатнього” контролю.
Провідною також залишається тема переходу до “єдиного” Списку товарів подвійного
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використання, аналогічного відповідному
Списку європейської спільноти. Матеріали на
цю тему ми публікували в попередньому номері,
проте вони мають своє продовження і в цьому
номері нашого Видання.

Таким чином, актуальність і практична
спрямованість тем, опублікованих на шпальтах
цього видання, дає підстави сподіватись, що
воно стане цікавим і корисним для Вас, дорогі
читачі!

З повагою,
Головний редактор
Г. М. ПЕРЕПЕЛИЦЯ
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Кошарна О.П.,
Національний інститут
стратегічних досліджень

Аварія на АЕС “ФУКУСІМА —1”
та її вплив на перспективи розвитку
ядерної енергетики в Україні та світі

До аварії на японській АЕС “Фукусіма-1”,
що відбулася 11 березня 2011 р., у світі експлуатувалося 440 ядерних енергоблоків, у стадії
будівництва знаходилося 60 ядерних енергоблоків. Спорудження ще 150 ядерних енергоблоків було заплановано у найближчі 10 років
та понад 200 проектів передбачалося реалізувати в більш довготривалій перспективі. Станом
на 1 квітня 2011 року виробництво електроенергії на АЕС у світі складало 14% від її загального
обсягу.
Найбільш масштабне будівництво ядерних
енергоблоків здійснюється в Південно-Східній
Азії. Зокрема, у Китаї на етапі будівництва знаходиться 25 енергоблоків (в експлуатації – 13),
ще 50 ядерних енергоблоків планувалося збудувати до 2050 року. В Індії в експлуатації знаходяться 22 енергоблоки, які виробляють 2,5%
електроенергії в країні, а до 2050 року частку
електроенергії, що виробляється на індійських
АЕС, планується збільшити до 25%1.
Підвищений інтерес до розвитку ядерної
енергетики в останні 5 років перед аварією на
АЕС Фукусіма-1 можна охарактеризувати як
модний тренд, який, як вірус, вразив увесь світ.
Виробляти електроенергію на АЕС стало ознакою престижності та належності до високотехнологічних держав. Саме цим можна пояснити
намагання багатьох країн розпочати реалізовувати власні ядерні програми.
Події на японській АЕС “Фукусіма-1” зчинили витверезливу дію на мрійників. Низка держав вже заявили про перегляд своїх планів
щодо будівництва АЕС. Серед тих, хто вирішив
відмовитися від будівництва АЕС на своїй
території, є країни, в яких до цього часу не експлуатуються ядерні енергоблоки, не існує
1

дослідницьких ядерних реакторів, тобто такі, які
не створили ще відповідну інфраструктуру
ядерної галузі, у т.ч. національне ядерне законодавство. До таких країн, які раніше заявляли
про наміри запровадження ядерної енергетики,
належать Венесуела та Таїланд.
Позиції європейських держав стосовно
ядерних програм різняться між собою. Австрія,
Данія, Португалія, Греція та Ірландія завжди
були противниками розвитку ядерної енергетики на своїх територіях. Парламент Італії
20 квітня 2011 року прийняв закон про відмову
від розвитку ядерної енергетики в країні, що є
прямим наслідком впливу аварії на японській
АЕС. Рішення про призупинення експлуатації
7 ядерних енергоблоків, які побудовані до
1980 року, прийняв уряд Німеччини. Це однозначно політичне рішення, оскільки Німеччина в
цій ситуації змушена купувати електроенергію у
Франції, близько 74% електроенергії якої виробляється на АЕС. Французькі АЕС не випадково завбачливо розташовані вздовж франконімецького кордону. Тобто, у випадку закриття
всіх німецьких АЕС радіаційні ризики для цієї
країни не зменшаться, у той же час економічні
витрати від реалізації такого курсу зростають.
Швейцарія також прийняла рішення призупинити реалізацію нових проектів будівництва
ядерних енергоблоків. Пов’язано це рішення з
особливостями національного законодавства, в
якому з будь-якого приводу мають проводитися
місцеві або федеральні референдуми.
З іншого боку, Франція, Чехія, Польща,
Словаччина заявили, що не збираються переглядати свої програми розвитку ядерної енергетики. Їх позицію поділяє РФ, Білорусь,
Україна, Індія та Китай.

В. Тарнавский. “Не мирный атом” — “Энергобизнес”. — № 12/698, 22 марта 2011 г., стр.3–5.
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Поки що невизначеною залишається ситуація в США, де експлуатується найбільша кількість
ядерних реакторів у світі (104, або 23,5% від існуючих світових потужностей). При цьому в США
в експлуатації знаходяться 34 енергоблоки загальною встановленою потужністю 34 ГВт з
водо-водяними киплячими реакторами виробництва компанії “Дженерал Електрик”, аналогічні
реакторам на АЕС Фукусіма-1. Однак ці реактори
були модернізовані після теракту 11 вересня
2001 року. За вимогою Комісії з ядерного регулювання США, оператори повинні забезпечувати
збереження життєздатності реакторів завдяки
резервним системам охолодження активної
зони реактора та додаткової кількості резервних
електрогенераторів у випадку тривалої втрати
енергозабезпечення через зовнішні причини
(наприклад, напад терористів).
Будівництво нових енергоблоків не здійснювалося в США понад 20 років. Були також
згорнуті науково-дослідні роботи в цій сфері,
що призвело до втрати інноваційних позицій за
деякими напрямами ядерних технологій та лідерства США Наприклад у дослідженнях,
пов’язаних з використанням технологій на
“швидких нейтронах”. Однак у період правління
Дж. Буша (з 2001 р. до 2009 р.) була ініційована
низка програм в ядерній галузі. Держава вирішила підтримувати та стимулювати рішення
приватних компаній розвивати ядерну енергетику в країні, у т.ч. за рахунок створення вигідних
кредитних умов. На сьогодні у стадії будівництва знаходиться 1 ядерний енергоблок. Заявки
на ліцензування будівництва ще 28 ядерних реакторів знаходяться на розгляді Комісії з ядерного регулювання США.
На 5-й нараді Сторін з розгляду виконання
зобов’язань за Конвенцією з ядерної безпеки,
яка відбулась у м. Відень 4–14 квітня 2011 року
за участю 71 країни (у т.ч. всіх держав, що експлуатують АЕС), з метою стимулювання дискусії
про причини та наслідки аварії на АЕС Фукусіма-1 особлива увага приділялася наступним
дев'яти темам (на підставі існуючої попередньої
інформації про хід подій на японській АЕС):2
1. Надійність проектів атомних електростанцій стосовно впливу зовнішніх подій.
2. Реагування на надзвичайні ситуації на
АЕС поза межами її майданчика (наприклад, у
разі втрати енергозабезпечення на власні потреби).

2

3. Управління надзвичайними ситуаціями
та аварійна готовність у разі розвитку ситуації за
найгіршими сценаріями.
4. Розгляд питань безпеки роботи декількох
одиниць енергоблоків на тому ж майданчику
АЕС.
5. Охолодження відпрацьованого палива в
сховищах його зберігання у випадку різних сценаріїв розвитку потужних аварій.
6. Підготовка операторів АЕС на випадок
потужних аварій.
7. Радіологічний моніторинг викидів після
аварії на АЕС.
8. Заходи захисту населення від впливу надзвичайних ситуацій.
9. Комунікація (обмін інформацією) в надзвичайних ситуаціях.
Було прийнято рішення провести міністерську конференцію у м. Відень в червні 2011 року,
присвячену аналізу подій на Фукусіма-1 та розробці першочергових заходів щодо переоцінки
безпеки всіх енергоблоків, які експлуатуються
у світі. При цьому до 12 травня 2011 року
Асоціація європейських регуляторів з ядерної та
радіаційної безпеки має погодити критерії проведення т.зв. стрес-тестів для переоцінки безпеки АЕС, що знаходяться в експлуатації.
Проте вже сьогодні зрозуміло, що,
по-перше, переоцінка безпеки діючих
АЕС буде здійснюватися на предмет одночасного впливу декількох екстремальних природних подій: землетрус, цунамі,
ураган, торнадо, затоплення. По-друге,
буде проводитися перевірка аварійної готовності персоналу та процедур реагування на випадок втрати зовнішнього
енергопостачання ядерних реакторів та
управління позапроектними аваріями.
По-третє, буде висунута вимога оснащення енергоблоків системами поводження з воднем (який явився причиною
вибухів на енергоблоках Фукусіма-1).
Скоріше за все, буде переглянута система обміну інформацією з МАГАТЕ та
державами-членами Конвенції про раннє
оповіщення у разі ядерної аварії. Без
сумніву, гостро постане питання щодо
забезпечення реальної незалежності
державних органів з регулювання ядер-
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ної й радіаційної безпеки та їх кадрового
і фінансового забезпечення.
Внаслідок проведеної переоцінки безпеки
діючих АЕС, не можна виключати, що деякі з
них, рівень ядерної та радіаційної безпеки яких
не можна підвищити технічно через застарілість
проекту, будуть зупинені. Це стосується, перш
за все, ядерних реакторів першого покоління.
Обережніше стануть подовжувати терміни
експлуатації ядерних енергоблоків поза проектний термін. Так, в США до 60 років експлуатації
подовжений ресурс більше половини діючих
енергоблоків, у т.ч. з реакторами фукусімського
типу.
Що стосується ідеї створення міжнародного наглядового органу з ядерної та радіаційної безпеки, то, на мою думку, вона нежиттєздатна. Держави-експортери ядерних технологій не підтримують її тому, що прагнуть
виключити підстави використання цього інструменту для усунення конкурентів на світовому
ринку реакторних технологій. Безпека експлуатації АЕС має бути відповідальністю держав та
національних операторів АЕС, як і сьогодні.
Для України більш жорсткі підходи до безпеки діючих АЕС можуть призвести до висування вимог з боку Державної інспекції з
ядерного регулювання України про необхідність розчищення майданчика від збудованих
20 років тому будівельних конструкцій на ХАЕС
під енергоблоки № 3 та № 4, які не були належним чином законсервовані, і будівництво яких
необхідно починати з нульової фази. Не виключений варіант відмови в подовженні національним
регулятором терміну експлуатації
енергоблока № 1 на Південноукраїнській АЕС
через невиконання вже запланованих та майбутніх заходів підвищення безпеки на цьому
енергоблоці вчасно, про що вже заявила Голова Держатомрегулювання України О. Миколайчук.
На мій погляд, при розробці оновленого варіанта Енергетичної стратегії України до 2030 року необхідно більш
виважено підходити до планування обсягів нових встановлених потужностей АЕС
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та вибору типу реактора, виходячи із реальних фінансових та інших ресурсів держави, а також прогнозованих потреб у
них вітчизняної електроенергетики з урахуванням можливої диверсифікації постачальників реакторних технологій та
ядерного палива на український ринок.
Крім того, необхідно розглянути також
можливість підготовки до переходу на
нову технологічну платформу української
ядерної енергетики після 2030 року
(наприклад, з використанням ядерних
реакторів на швидких нейтронах) та визначити відповідні заходи для досягнення цієї мети.
Висновки
1. Хоча темпи розвитку ядерної енергетики
у світі й сповільняться, реальної альтернативи їй
поки що не існує. Електроенергія, що виробляється з використанням відновлюваних джерел
(вітру, сонця, приливів), на сьогодні є достатньо
дорогою, а частка її в загальному обсязі виробництва не є значною.
2. Потреба в ядерному паливі для АЕС буде
щороку збільшуватися завдяки реалізації великих ядерних програм у країнах Південно-Східної Азії, Східної та Центральної Європи. Тому в
Україні необхідно нарощувати видобуток вітчизняного урану та прискорити будівництво заводу з виробництва ядерного палива для
енергоблоків з реакторами типу ВВЕР-1000 не
тільки для задоволення потреб українських
АЕС, але й для постачання його на ринки третіх
країн, наприклад, до Білорусі, яка вже заявила
про готовність купувати ядерне паливо для
своєї майбутньої АЕС .
3. Відмова національного регулятора України з ядерної та радіаційної безпеки надати
дозвіл на будівництво енергоблоків № 3 та № 4
ХАЕС на рештках будівельних конструкцій призведе до додаткових витрат на будівництво цих
енергоблоків. Болгарський досвід засвідчив, що
розчищення майданчика від раніше збудованих
конструкцій під нові енергоблоки на АЕС Белене
коштувало оператору близько 400 млн. євро.
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кандидат економічних наук,
Голова громадської ради при
Держекспортконтролі України

Питання оновлення
нормативно-правової бази у галузі
державного експортного контролю
У статті розглянуто питання оновлення нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю у контексті змін і доповнень до Закону України “Про
державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання” від 20 лютого 2003 року № 549-IV, введених Законом України
від 23 вересня 2010 року № 2561, а також у зв’язку із прийняттям протягом 2010–
2011 років низки інших актів законодавства, що мають вплив на функціонування державної системи експортного контролю України. Це питання розглядається на прикладах
оновлення нормативно-правових актів про контроль переговорів та про контроль за
здійсненням міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному
контролю.

Підстави для оновлення нормативноправової бази
Розвиток національної системи експортного контролю у 2003–2010 роках висвітлив
низку проблемних питань, вирішення яких потребувало змін деяких норм Закону України
“Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення
та подвійного використання” від 20 лютого
2003 року №549-IV [1]. Так окремими нормами
зазначеного закону було введено жорстку регуляцію процедур експортного контролю. Така
регуляція у багатьох випадках була більш жорсткою порівняно з аналогічними нормами інших
держав-членів організацій міжнародних режимів експортного контролю, насамперед держав
Європейської Спільноти.
Визначаючи концептуальні засади
розвитку системи експортного контролю
України Голова Держекспортконтролю
В.А. Демьохін підкреслив, що “з метою
сприяння економічному розвитку держави слід у якомога короткий термін перетворити “жорстку” систему, якою на
цей час є національна система державного експортного контролю, у так звану
“сприятливу” для національного товаро-
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виробника систему. При цьому необхідно
забезпечити збереження ефективності
базових процедур експортного контролю
та створити досконалі механізми сприяння міжнародному миру й безпеці” [2],
а серед пріоритетних напрямів розвитку
експортного контролю, які сприяють економічному розвитку держави, він виділив
“здійснення заходів дерегуляції деяких
норм та процедур державного експортного контролю, а також створення
сприятливих умов для національних експортерів” [2].
В.А. Демьохін також відмітив, що
“здійснення заходів дерегуляції деяких
норм та процедур державного експортного контролю повинно... спрямовуватися насамперед на перехід від принципу
“тотального” контролю до принципу “необхідного та достатнього” контролю” [2].
Підґрунтям для реалізації зазначених
вище концептуальних засад є оновлений закон
549-IV (із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України від 23 вересня 2010 року
№ 2561-VI) [3] . Оновлені норми зазначеного закону створюють умови для здійснення помірко-
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ваних заходів дерегуляції деяких процедур державного експортного контролю в межах, які
не суперечать прийнятим міжнародним зобов’язанням у галузі нерозповсюдження та
експортного контролю, та наближення національних процедур експортного контролю до
відповідних процедур, що застосовуються провідними державами світу.
Враховуючи, що після набуття чинності Законом [3] прийнято низку інших актів законодавства, під час оновлення нормативно-правової
бази у галузі експортного контролю повинні
також враховуватися норми актів, які мають
безпосередній вплив на процедури державного
експортного контролю.
Оновлення порядку контролю переговорів та вимог щодо укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Чинне на даний час Положення [3] за змістовним наповненням фактично складається з
двох частин, а саме:
«порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
про здійснення міжнародних передач товарів
військового призначення та подвійного використання”, та
”рекомендації щодо укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”.
Законом [3] було здійснено дерегуляцію
норм щодо контролю переговорів, які існували
у попередньої редакції статті 18 Закону [1]. Наслідком такої дерегуляції стало скасування так
званого “тотального” контролю за проведенням
переговорів, який розповсюджувався на переговори щодо експорту товарів військового призначення до будь-яких держав, а також
контролю за переговорами відносно товарів подвійного використання в частині експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної
держави встановлено, часткове ембарго. Відтепер, відповідно до Закону [3], контролюються
лише переговори “щодо здійснення експорту
товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено, відповідно до
міжнародних зобов’язань України, часткове
ембарго”.
На практиці це означає, що контроль за переговорами скоротився у десятки разів і на цей
час повинен здійснюватися лише по відношенню до експорту військових та інших товарів
до держав, відносно яких національним законодавством встановлені часткові обмеження. Станом на початок 2011 року кількість таких держав
не перевищує десяти.
Введення законодавцем “поміркованого”
контролю переговорів замість “тотального” є
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вагомим внеском у дерегуляцію “надмірних”
норм державного експортного контролю. Воно
створює рівні умови між національними та іноземними експортерами на міжнародних ринках
товарів військового призначення та подвійного
використання.
Імплементацію цією норми у відповідні нормативно-правові акти можливо здійснити шляхом
підготовки оновленої редакції Положення [4] в
частині, що стосується контролю переговорів.
Друга частина Положення [4], яка стосується рекомендації щодо укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), в цілому
залишилась актуальною і на цей час. Водночас
згідно з Законом [3] оновлено значну кількість
норм, які встановлюють вимоги щодо здійснення міжнародних передач товарів. Тому цілком логічно зробити оновлення зазначених
рекомендацій разом з оновленням нормативноправових актів Кабінету Міністрів України, якими
встановлюються порядки здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Виходячи з викладеного, пропозиції щодо
оновлення нормативно-правового акта про контроль за переговорами та нормативно-правового акта, якій містить оновлені вимоги до
укладання контрактів, розглядаються у контексті одночасного оновлення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, якими
встановлюється порядок здійснення контролю
за міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Пропозиції щодо оновлення порядку
державного контролю за проведенням
переговорів
Аналіз змісту Положення [4] показує, що
переважна частина його норм на цей час не відповідають нормам Закону [3] та інших актів законодавства, тому потребують суттєвих змін або
повного оновлення у якомога короткий термін.
Назву оновленого порядку доцільно викласти у такій редакції “Порядок державного
експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт
товарів”, що буде відповідати суті документа та
нормам Статті 18 Закону [3].
У загальній частині Порядку доцільно
ввести норми про процедури державного експортного контролю, які він визначає, та процедури, на які не поширюється його дія. Зазначені
норми можливо викласти у окремих пунктах такого змісту:
Цей Порядок визначає процедури державного експортного контролю за проведенням
суб’єктами переговорів з іноземними суб’єк-
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тами, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
експорту товарів у випадках, коли відносно їх
поставок до відповідної іноземної держави
встановлено часткове ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань України.
Дія цього Порядку не поширюється на проведення переговорів, пов’язаних з укладанням
договорів (контрактів) про здійснення експорту
товарів, якщо такі договори (контракти) укладаються у випадках, зазначених у частині другій
статті 2. Закону України “Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання” (далі – Закон).
Крім того, у загальній частині Порядку доцільно ввести визначення термінів, що застосовуються виключно для цілей цього Порядку. В
частині термінології пропонується ввести пункт
такого змісту:
Для цілей цього Порядку терміни застосовуються у такому значенні:
товари – товари військового призначення
та товари подвійного використання, інші товари, щодо яких відповідно до статті 10. Закону
можуть застосовуватись процедури державного експортного контролю;
суб’єкт — суб’єкт господарювання зареєстрований Держекспортконтролем як суб’єкт
здійснення міжнародних передач товарів;
іноземний суб’єкт — іноземний суб’єкт
господарської чи іншої діяльності;
переговори про експорт товарів — переговори суб’єкта з іноземним суб’єктом, пов’язані з укладанням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення експорту
товарів у випадках, коли відносно поставок цих
товарів до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань України;
повне ембарго – заборона експорту певних товарів до держав, стосовно яких, на виконання відповідних резолюцій Ради Безпеки
Організації Об’єднаних Націй (далі — РБ ООН),
Кабінетом Міністрів України видано акти про
таку заборону;
часткове ембарго — обмеження експорту
певних товарів до держав, стосовно яких, на виконання відповідних резолюцій РБ ООН, Кабінетом Міністрів України видано акти про такі
обмеження;
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зовнішньоекономічний договір (контракт) — у значенні, наведеному в Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі.
Під час визначення змістового наповнення
терміна “товари” слід звернути увагу на введення до його змісту такої категорії товарів як
“інші товари, щодо яких відповідно до Статті 10
Закону можуть застосовуватись процедури
державного експортного контролю”. Таке розширення поняття “товари” цілком виправдане
та обумовлене нормами Закону [3] про застосування процедур державного експортного контролю до “експорту товарів, не внесених до
списків” у випадках, коли експорт “таких товарів за межі України здійснюється до держав,
стосовно яких резолюціями Ради безпеки
Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством встановлене повне
або часткове ембарго на постачання таких товарів”.
Крім зазначеного, слід ретельно проаналізувати існуючий на цей час факт, що у діючому
нормативно-правовому акті, яким врегульовано
порядок контролю товарів військового призначення (див. Порядок [5]) існує ще одна категорія
товарів, а саме “товари військового призначення, які згідно з висновками відповідних
органів виконавчої влади допущені до цивільного використання”. Відповідно до Порядку [5], міжнародні передачі таких товарів
“здійснюються в порядку, передбаченому
для товарів подвійного використання”.
Застосування такої категорії товарів в історичному сенсі розпочалося ще в часи конверсії
національного оборонно-промислового комплексу і було пов’язано з необхідністю підтримки підприємств за рахунок “виведення” цих
товарів за коло таких, експорт та імпорт яких потребує відповідних повноважень, що давало
змогу підприємствам здійснювати самостійний
(без державних посередників, або без отримання повноважень) експорт та імпорт товарів і
відповідно, давало можливість поетапно привести зазначені товари до цивільних технічних
умов.
Збереження цієї норми в оновленому нормативно-правовому полі є досить проблематичним з таких причин:

Примітка:
У Положенні [11] введено поняття “товари” зміст якого охоплює товари військового призначення, товари подвійного використання та інші товари, що не внесені до списків товарів, які підлягають державному експортному контролю, та щодо яких відповідно до законодавства можуть бути застосовані процедури державного експортного
контролю. Саме Стаття 10 Закону передбачає випадки застосування процедур державного експортного контролю
до будь яких товарів, не внесених до списків.
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введення категорії “товари, допущені до
цивільного використання” не передбачено нормами Закону [3] і не випливає з норм цього Закону;
допущення товарів військового призначення до цивільного використання не має
визначених законодавством процедур, а здійснення такого допущення за “висновками відповідних органів виконавчої влади” без
застосування унормованих законодавством
процедур є ознакою наявності “корупціогенних
чинників”, як це визначено у Методології [6];
введення категорії “товари, допущені до
цивільного використання” та застосування до
“військових” товарів, якими за своєю суттю є
“товари військового призначення, допущені до
цивільного використання”, процедур державного експортного контролю, які передбачені до
“цивільних” товарів подвійного використання,
призводить до “розмивання” державної монополії на експорт/імпорт товарів військового
призначення;
введення категорії “товари, допущені до
цивільного використання” створює ризик ненавмисного порушення міжнародних зобов’язань під час експорту за рахунок
використання “невійськових” процедур експортного контролю щодо експорту таких товарів.
У разі, якщо за підсумками аналізу зазначених вище “негативних” чинників та сукупності
можливих переваг застосування такої категорії
товарів, нормотворцем буде визначена доцільність подальшого існування категорії “товари
військового призначення, які допущені до цивільного використання”, цю категорію товарів
необхідно внести до змісту зазначеного вище
терміна “товари”, а також внести до термінології
додатковий термін “товари військового призначення, які допущені для цивільного використання”, та розкрити його змістове наповнення.
У загальній частині Порядку доцільно також
визначити норми про механізм доведення до
українських суб’єктів переліку держав, на які
розповсюджується дія оновленого Порядку.
Необхідність доведення Держекспортконтролем такої інформації до українських суб’єктів
випливає з норм статті 12 Закону [3]. Нормами
цієї статті передбачено проведення Держекспортконтролем реєстрації суб’єктів господарювання, які мають намір здійснювати міжнародні
передачі товарів За підсумками експертизи,
пов’язаної з такою реєстрацією, “спеціально
уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю (Держекспортконтроль – примітка авт.), ідентифікує
товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав, залежно від категорії товарів, видів міжнародних
передач таких товарів тощо, та видає таким
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суб’єктам посвідчення як суб’єктів здійснення
міжнародних передач товарів, разом з відповідними роз’ясненнями про особливості
здійснення таких передач”.
Саме у зазначених роз’ясненнях доцільно
надавати суб’єктам інформацію про держави,
щодо яких “встановлено, виходячи з міжнародних зобов’язань України, часткове ембарго”, а
проведення суб’єктом переговорів, пов’язаних
з укладанням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) на експорт товарів, відповідно до
норм статті 18 Закону [3], можливо “тільки за
умови отримання ним позитивного висновку
спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади з питань державного експортного контролю (Держекспортконтролю – примітка авт.)
про можливість їх проведення”.
Обмеження на експорт товарів відповідно
до міжнародних зобов'язань України встановлюються та скасовуються в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 липня
1999 р. № 861 [7], а також можуть бути застосовані Держекспортконтролем та іншими державними органами у випадках, що визначені Указом
Президента України від 24 грудня 2002 р. №
1207 [8].
Виходячи із зазначеного, норми про механізм доведення до суб’єктів-експортерів переліків держав, на які розповсюджується дія
оновленого Порядку, доцільно викласти у вигляді пункту такого змісту:
Обмеження на експорт товарів відповідно
до міжнародних зобов'язань України встановлюються та скасовуються в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 липня
1999 р. № 861 [7] , а також в порядку, передбаченому Указом Президента України від
24 грудня 2002 р. № 1207 [8].
Перелік держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго на експорт товарів,
виходячи з міжнародних зобов’язань України, наводяться Держекспортконтролем у відповідних листах-роз’ясненнях, що надаються
суб’єктам за підсумками їх реєстрації в Держекспортконтролі.
У “процедурній” частині Порядку доцільно
ввести норми про перелік процедур контролю
переговорів, перелік документів для отримання
висновку Держекспортконтролю, механізм інформування суб’єктів з боку Держекспортконтролю про відмову в наданні позитивного
висновку та механізм звітування суб’єктів про
підсумки проведення переговорів.
З метою визначення базових процедур
контролю переговорів доцільно внести до оновленого Порядку пункт такого змісту:
Процедури державного експортного контролю за проведенням переговорів про експорт
товарів, застосовуються у випадках проведення
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суб’єктом переговорів, пов’язаних з укладанням з іноземними суб’єктами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
експорту товарів до держав, відносно яких встановлено, виходячи з міжнародних зобов’язань
України, часткове ембарго. Зазначені процедури передбачають:
реєстрацію суб’єкта в Держекспортконтролі;
отримання суб’єктом позитивних висновків
Держекспортконтролю на право проведення з
іноземним суб’єктом переговорів про експорт
товарів;
укладання суб’єктом зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з іноземними суб’єктами з урахуванням вимог державного
експортного контролю щодо здійснення міжнародних передач товарів;
подання суб’єктом до Держекспортконтролю звітів про підсумки проведення переговорів про експорт товарів.
З метою визначення документів, які суб’єкт
має подати до Держекспортконтролю для отримання висновку про можливість проведення переговорів, доцільно ввести пункт такого змісту:
«Для отримання висновку на право проведення переговорів суб’єкт подає до Держекспортконтролю лист із стислим викладенням у
ньому мети звернення, до якого додає заяву за
встановленою формою”.
Після цього пункту доцільно додати норми
щодо процедури прийняття рішень про надання
висновків на право проведення переговорів та
визначити граничні терміни прийняття таких рішень.
Враховуючи, що рішення Держекспортконтролю про надання висновку може бути як позитивним, так і негативним, доцільно внести
пункт про інформування суб’єкта з боку Держекспортконтролю у разі, коли за підсумками
експертизи прийнято рішення про відмову в наданні позитивного висновку на проведення переговорів. Цей пункт може бути викладено у
такій редакції:
«У разі прийняття рішення про відмову в наданні позитивного висновку, Держекспортконтроль протягом трьох робочих днів з дня
прийняття такого рішення, письмово повідомляє про це суб’єкта з викладенням підстав такої
відмови”.
Відповідно до Закону [3] суб’єкт, повинен
надавати до Держекспортконтролю письмові
звіти про підсумки проведення переговорів,
тому з метою унормування механізму подання
таких звітів доцільно додати пункт такого змісту:
«Суб’єкт, який отримав позитивний висновок Держекспортконтролю на право проведення переговорів про експорт товарів, подає
до Держекспортконтролю письмові звіти про
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підсумки проведення таких переговорів. Строки
подання звіту визначаються під час реєстрації
цього суб'єкта в Держекспортконтролі, або під
час оформлення зазначеного висновку. Форма
звіту встановлюються наказом міністерства, міністр якого спрямовує та координує діяльність
Держекспортконтролю”.
Пропозиції про врахування вимог
державного експортного контролю щодо
здійснення міжнародних передач товарів
під час укладання суб’єктом зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з іноземними суб’єктами
Законом [3] не передбачено будь-яких спеціальних вимог до змісту зовнішньоекономічних
договорів (контрактів). В той же час Статтею
17 цього закону передбачено, що “зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно
міжнародних передач товарів укладаються
суб’єктами господарювання відповідно до законодавства з урахуванням вимог щодо
здійснення таких передач, установлених
Кабінетом Міністрів України”.
Вимоги щодо здійснення конкретних міжнародних передач товарів встановлені Кабінетом Міністрів України шляхом затвердження
відповідних порядків здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів
(див. Порядок [5] та Порядок [9]). За своєю
суттю зазначені вимоги стосуються надання українським суб’єктом до Держекспортконтролю
відповідних документів іноземного суб’єкта про
гарантії (міжнародних імпортних сертифікатів,
сертифікатів підтвердження доставки, сертифікатів кінцевого споживача тощо), або про повноваження іноземного суб’єкта на здійснення
зовнішньоекономічної діяльності з конкретними
товарами, наприклад товарами військового
призначення.
Крім зазначеного, нормами Закону [3] передбачені такі заходи, як звітність українського
суб’єкта про використання експортованих ним
товарів у заявлених цілях та проведення державними органами України перевірок використання
в заявлених цілях експортованих з України товарів. При цьому такі перевірки можуть здійснюватися лише у разі, коли це передбачено
зовнішньоекономічним договором (контрактом).
Документальне підтвердження про згоду
іноземного суб’єкта щодо надання зазначених
даних, документів чи гарантій, український
суб’єкт може отримати шляхом включення відповідних положень у зовнішньоекономічний договір (контракт).
Разом з тим, Законом [10] визначено, що
“Зовнішньоекономічний договір (контракт)
складається відповідно до цього та інших зако-
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нів України з урахуванням міжнародних договорів України...
Зовнішньоекономічний договір (контракт)
укладається суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності або його представником у простій
письмовій формі, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України чи законом”.
Тобто, встановлення додаткових вимог до
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з
боку будь-якого державного органу можливо
лише шляхом введення таких вимог законом.
Саме виходячи з зазначеного, змістовним
наповненням Положення [4], в частині укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів, за фактом є
відповідні рекомендації до укладання таких договорів (контрактів). Метою таких рекомендації
є попередження українського та іноземного
суб’єктів про необхідність виконання зазначених вище вимог державного експортного контролю, а також отримання відповідного
письмового підтвердження іноземного суб’єкта
про надання необхідних документів та гарантій.
Зважаючи на те, що вимоги до здійснення
міжнародних передач товарів, згідно зі Статтею 17 Закону [3], розповсюджуються на всі
види таких передач, вони повинні бути враховані під час укладання зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) або шляхом їх безпосереднього внесення до контрактів, або шляхом
введення у контракти відповідних гарантій про
надання документів чи про здійснення інших дій,
що випливають із зазначених вимог.
Зазначені у діючому Положенні [4] вимоги
(рекомендації) до контрактів у цілому забезпечують зазначену вище функцію попередження
та отримання письмової згоди іноземного
суб’єкта, але зміст цих вимог (рекомендації)
може бути значно спрощений за рахунок:
• виключення норм щодо надання відповідних документів під час подання заяв про надання дозволів на експорт як таких, що
безпосередньо не відносяться до контрактів та
дублюють відповідні норми Порядку [5] та Порядку [9];
• виключення норм, які відображають специфічні вимоги конкретних міжнародних режимів експортного контролю та введення замість
цього відповідних норм загальної дії.
Виходячи з викладеного, пропонується підготувати для затвердження Кабінетом Міністрів
України окремий документ “Рекомендації до
врахування вимог державного експортного контролю щодо здійснення міжнародних передач
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товарів під час укладання суб’єктом зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з іноземними суб’єктами”.
Зміст зазначених рекомендацій можливо
викласти у такої редакції:
«Суб’єктам, які укладають зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення експорту чи імпорту товарів рекомендується
включати до цих договорів (контрактів) відомості:
про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання
товарів;
про те, що такий договір (контракт) набирає чинності після отримання експортером та
імпортером відповідних дозволів (ліцензій) державних органів.
Суб’єктам, які укладають зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення експорту товарів, крім зазначених вище відомостей,
рекомендується включати до цих договорів (контрактів) зобов'язання іноземного суб'єкта:
не реекспортувати і не передавати отримані товари, будь-кому, крім кінцевого споживача, або якщо такі товари призначені для
власних потреб кінцевого споживача, не
пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням;
у випадках, коли іноземний суб'єкт-імпортер чи кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані
товари іншому кінцевому споживачу, в договорі
(контракті) повинні бути визначені його зобов'язання щодо здійснення таких передач
лише за умови отримання письмової згоди на
це експортера та Держекспортконтролю;
надати сертифікат кінцевого споживача;
надати імпортний сертифікат, або інший
документ, який містить підтвердження, або гарантії уповноваженого державного органу
країни призначення товарів щодо їх кінцевого
використання;
надати сертифікат підтвердження доставки
товарів або інший документ, оформлений або
підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, який підтверджує ввезення товару чи кожної партії
товару на територію цієї держави;
надати право експортеру, або відповідним
державним органам України на здійснення
контролю факту доставки товарів кінцевому
споживачу та/або проведення перевірок використання за призначенням товарів, що експортуються з України.

Примітка:
З метою інформування суб’єкта про держави-учасниці міжнародних режимів експортного контролю у додатку до
Рекомендації доцільно надати “Перелік держав-учасниць міжнародних режимів експортного контролю”.
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У разі наміру суб’єкта господарювання укласти зовнішньоекономічний договір (контракт) щодо експорту товарів подвійного
використання у такому договорі (контракті),
або у пов’язаних з ним сертифікатах чи інших
документах рекомендується включати зобов'язання іноземного суб'єкта —кінцевого
споживача не копіювати та не модифікувати отримані товари, а також гарантії в тому, що отримані ним товари не призначені для
створення зброї масового знищення (ядерної,
хімічної, біологічної, бактеріологічної тощо) та
засобів доставки такої зброї.
Зовнішньоекономічний договір (контракт)
щодо експорту товарів військового призначення,
а також товарів, допущених для цивільного використання, у випадках експорту таких товарів з
метою їх військового кінцевого використання,
може бути укладений лише з іноземним суб'єктом, який має повноваження на право здійснення
зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення, які надані йому у відповідності до законодавства держави, де цей
іноземний суб’єкт зареєстрований.
У разі наміру суб’єкта господарювання укласти зовнішньоекономічний договір (контракт)
про експорт товарів подвійного використання до
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держав, які не є членами відповідного міжнародного режиму експортного контролю, до зовнішньоекономічного договору (контракту) рекомендується включити зобов'язання іноземного
суб'єкта надати імпортний сертифікат або інший
документ, який оформлений, або підтверджений
уповноваженим державним органом країни призначення товарів і містить підтвердження, або гарантії цього державного органу щодо імпорту
зазначеного товару до цієї держави”.
Враховуючи те, що експорт товарів, які підлягають державному експортному контролю,
містить елементи підвищеного ризику та залежить від багатьох факторів (у тому числі від чинників, які не можуть бути завчасно враховані
експортером чи імпортером), до рекомендації
про укладання контрактів доцільно внести положення про необхідність страхування зазначених
ризиків.
Крім зазначеного вище у Рекомендаціях доцільно також визначити заборону та обмеження
на укладання контрактів, що випливають з встановлених законодавством заборон та обмежень
на експорт відповідних категорій товарів.
Далі буде
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Рябов С. C.
заступник начальника відділу
правозастосування Державної служби
експортного контролю України

Особливості запобігання
правопорушенням та притягнення до
відповідальності у галузі державного
експортного контролю в контексті
змін до закону “Про державний
контроль за міжнародними
передачами товарів військового
призначення та подвійного
використання”
З опублікуванням у газеті “Голос України” 19 жовтня 2010 року набув чинності Закон
України “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” вiд
23.09.2010 № 2561-VI. Вказаний закон став результатом понад шести років спільної
практичної діяльності та теоретичних розробок фахівців Державної служби експортного
контролю України, представників промислових підприємств, правників та науковців.

Внесені до Закону України “Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання” зміни спрямовані на спрощення
процедур експортного контролю, безумовне забезпечення визначених у Статті 4 цього закону
принципів державної політики в галузі державного експортного контролю. Ці зміни повністю
корелюються із завданнями щодо спрощення
умов ведення бізнесу, поставленими перед
органами влади Президентом України В.Ф. Януковичем
та
Прем’єр-міністром
України
М.Я. Азаровим. В умовах спрощення процедур
експортного контролю особливої ваги набувають питання, пов’язані із забезпеченням пріоритетності національних інтересів України,
безумовним дотриманням нашою державою
взятих на себе міжнародних зобов’язань у галузі нерозповсюдження, запобіганням правопорушенням у цій чутливій галузі. Не дивно, що
IV Розділ закону, який присвячений питанням
запобігання правопорушенням та відповідальності у галузі державного експортного контролю, також зазнав суттєвих змін.

14

Перш за все, необхідно звернути увагу на
зміни, внесені до Статті 24, що визначає, які
саме дії, або бездіяльність є порушенням вимог
законодавства в галузі державного експортного
контролю. У новій редакції Статті 24 оновлено
формулювання та конкретизовано дії, які тягнуть за собою настання відповідальності. Так, у
попередній редакції статті, абзац другий визначав порушенням вимог законодавства “проведення діяльності, пов’язаної з міжнародними
передачами товарів без отримання в установленому порядку дозволу, висновку чи документа
про гарантії”. При цьому термін “проведення діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів” не мав законодавчого визначення
і міг трактуватись достатньо широко.
Так, виходячи з логіки закону в цілому, діяльність, що пов’язана з проведенням переговорів
та укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про здійснення міжнародних передач
товарів, виготовленням або придбанням таких
товарів, проведенням їх ідентифікації також може
бути віднесена до діяльності, “пов’язаної” з міжнародними передачами товарів. Нова редакція
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другого абзацу Статті 24 чітко визначає порушенням вимог законодавства в галузі державного
експортного контролю “здійснення міжнародних
передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів
про гарантії”. При цьому, чітке й однозначне визначення терміна “міжнародна передача товарів”
наведене у Статті 1 Закону.
Окремо необхідно відзначити, що правопорушенням визначено не просто здійснення міжнародних передач товарів без отримання
дозвільних документів, але й здійснення таких передач без отримання дозвільних документів саме
в установленому порядку. Порядок отримання
дозвільних документів в галузі державного експортного контролю визначено Статтею 16 Закону
– “Отримання дозволу, висновку чи міжнародного
імпортного сертифіката”. Зокрема, другий абзац
вказаної статті передбачає обов’язок суб’єкта зазначити у письмовій заяві щодо отримання дозвільного документа “достовірні відомості про
суб’єктів, які беруть участь у здійсненні міжнародних передач товарів, про товари та про порядок
їх міжнародної передачі”. Невиконання ж указаних вимог призведе до порушення установленого
порядку отримання дозвільних документів.
В розвиток вимог щодо дотримання установленого порядку отримання дозвільних документів, в продовженні абзацу другого Статті 24.
Закону уточнюється, що порушенням вимог законодавства в галузі державного експортного
контролю є також здійснення міжнародних передач товарів на підставі дозволів, висновків чи
документів про гарантії, отриманих шляхом подання підроблених документів чи документів,
що містять недостовірні відомості.
Отже, Стаття 16 Закону визначає перелік
відомостей, недостовірність яких призведе до
порушення установленого порядку отримання
дозвільних документів, а також передбачає
обов’язок суб’єкта подавати разом із заявою, у
випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, оригінали документів про гарантію та інші
необхідні для проведення експертизи документів. Переліки документів, які подаються разом із
заявою, визначені у Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 20.11.2003 № 1807 та у Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 28.01.2004 № 86.
При цьому необхідно взяти до уваги, що під
терміном “документи” необхідно розуміти як
оригінали документів, так і їх засвідчені в установленому порядку копії. При визначенні порушень вимог законодавства в галузі державного
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експортного контролю під підробленням документа необхідно розуміти як повне виготовлення сфальсифікованого документа, так і
часткову фальсифікацію змісту справжнього документа. В останньому випадку (так звана переробка) перекручення істини відбувається
шляхом внесення у документ неправдивих відомостей (виправлення, внесення фіктивних записів, знищення частини тексту, витравлення,
підчистка, змивання, підробка підпису, проставляння на документі відбитка підробленої печатки тощо). Необхідно також мати на увазі, що
підроблення документів, за певних обставин
може тягнути за собою кримінальну відповідальність відповідно до Статті 358 Кримінального кодексу України.
Таким чином, у новій редакції Статті 24 Закону уточнено склад порушень вимог законодавства в галузі державного експортного
контролю та об’єднано в один абзац практично
однакові за змістом правопорушення – здійснення міжнародних передач товарів без отримання дозвільних документів, або здійснення
таких передач на підставі дозвільних документів, отриманих шляхом подання підроблених документів чи недостовірних відомостей. В обох
випадках легітимний дозвіл на експорт таких товарів відсутній, і в обох випадках може йтись
про умисел з боку порушника, водночас, такі
зміни усувають можливість посадових осіб визначати на свій розсуд тип порушення та спосіб
притягнення до відповідальності за його вчинення, а отже враховують категоричну вимогу
Президента України щодо усунення корупційних
чинників у діяльності органів влади ще на рівні
нормативного регулювання таких органів.
Суттєвих змін зазнала частина Статті 24,
якою встановлюється відповідальність за порушення порядку проведення переговорів,
пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів). З метою виконання завдань з реформування реального сектору економіки і, зокрема, підвищення ефективності
роботи підприємств оборонно-промислового
комплексу, було внесено зміни до Статті 18, відповідно до яких державний експортний контроль обмежується випадками проведення
переговорів пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо
здійснення експорту товарів, на поставки яких
до відповідної іноземної держави встановлено
часткове ембарго, виходячи з міжнародних
зобов’язань України. Відповідним чином було
визначено й склад порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю
за проведенням переговорів.
В умовах курсу на лібералізацію, спрощення дозвільних процедур державного експортного контролю особливої ваги набувають
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питання, пов’язані із так званим пост-ліцензійним контролем. Йдеться передусім про контроль за своєчасним отриманням від суб’єктів
звітів про фактично здійснений експорт та імпорт товарів на підставі отриманих дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів,
а також про використання цих товарів у заявлених цілях, їх облік та опрацювання.
З метою удосконалення механізмів державного експортного контролю у цій галузі до
Статті 22 Закону було внесено зміни, якими
уточнено види міжнародних передач (експорт
та імпорт) та типи дозвільних документів, за
якими надаються звіти. Відповідні зміни було
внесено і до восьмого абзацу Статті 24, яким
встановлено відповідальність за неподання, або
несвоєчасне подання передбаченої законодавством в галузі експортного контролю звітності.
Таким чином, внаслідок внесення змін до
Статті 24 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання” було упорядковано визначення складів правопорушень у сфері міжнародних
передач товарів військового призначення та подвійного використання з тим, щоб забезпечити
чітке розмежування підстав відповідальності.
З метою забезпечення принципу справедливості, як однієї з основних засад права, що виражається, зокрема, в рівному юридичному
масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню, суттєві зміни було внесено до Статті 25
Закону, якою визначається відповідальність
суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів – юридичних осіб за порушення вимог законодавства в галузі експортного контролю. Цими
змінами, зокрема, запроваджується диференціація (залежно від наявності чи відсутності нанесення шкоди національним інтересам України чи
порушення її міжнародних зобов’язань) відповідальності юридичних осіб за порушення вимог
законодавства в галузі державного експортного
контролю, пов’язаної із здійсненням міжнародних передач товарів за відсутності легітимного
дозвільного документа, а також за укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів,
або участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб, ніж передбачений законом, якщо суб’єкту
господарювання стало відомо, що такі товари
можуть бути використані іноземною державою,
або іншим іноземним суб’єктом господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобі її доставки.
Оновлена редакція Статті 25 зокрема, передбачає, що за вказані вище порушення до
суб’єктів здійснення міжнародних передач – юридичних осіб можуть бути застосовані штрафи.
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У разі, якщо за висновками центральних органів виконавчої влади та інших державних
органів завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним,
військовим) чи порушені міжнародні зобов’язання України – штраф у розмірі 150
відсотків від вартості товарів, що були об’єктом відповідної міжнародної передачі. Якщо
ж за висновками відповідних органів таких
збитків завдано не було, і міжнародні зобов’язання держави не порушувались, тоді
штраф складатиме 100 відсотків.
Примітним є те, що у зв’язку із введенням
такої диференціації, зазнав змін і механізм накладення відповідних стягнень. Так, за новою
редакцією Статті 25, для накладення штрафів за
порушення, зазначені у абзацах другому і третьому Статті 24, Держекспортконтроль України
повинен отримати письмовий висновок Служби
безпеки України, який складається з урахуванням пропозицій Міністерства закордонних
справ України, Міністерства оборони України,
Служби зовнішньої розвідки України, інших органів виконавчої влади і державних органів.
До статті також внесено положення, яким
установлено, що скасування реєстрації суб’єкта
господарської діяльності в Держекспортконтролі України як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів тягне за собою припинення
дії всіх дозвільних документів та документів про
гарантії, наданих такому суб’єкту та чинних на
день скасування реєстрації.
Запроваджений механізм дозволяє, з одного боку, уникнути суб’єктивізму під час прийняття рішень щодо застосування штрафів та
врахувати при цьому позицію причетних органів
влади, з іншого – забезпечити пропорційність та
адекватність санкцій вчиненому порушенню.
Висновки
Внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного
використання” – значний крок вперед на шляху
до вдосконалення системи експортного контролю України. Проте, поряд з цим необхідно
ще докласти значних зусиль для подальшого
удосконалення нормативної бази в галузі експортного контролю. Назріла необхідність внесення змін до Кримінального кодексу України
та Кодексу України про адміністративні правопорушення. В частині відповідальності за
порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю потребує докорінного реформування усе поле підзаконних
актів, і здійснення якісних змін тут не можливе
без широкого залучення громадськості, науковців, представників промисловості.
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Бовенко О.Я., Остапенко А.В.
НТЦ експорту та імпорту спеціальних
технологій, техніки та матеріалів

Терміни, що застосовуються
в європейському та
українському законодавстві
щодо контролю за
експортом товарів
подвійного використання

та Спільні дії Ради [2]. Нижче будуть розглянуті
основні терміни та їх визначення в європейському законодавстві в сфері експортного контролю та зроблено спробу їх порівняльного
аналізу з термінами, що застосовуються у відповідному законодавстві України [3]. Далі, щоб
полегшити порівняння термінів європейського
та українського законодавств, їх визначення наводяться паралельно.

Процес удосконалення законодавчої бази
України в сфері контролю за міжнародними передачами товарів і технологій подвійного використання тісно пов'язаний з вивченням та
практичним застосуванням найкращого законодавчого досвіду Європейського Союзу. У першому номері “Вісника” було надано загальну
інформацію про два основні документи ЄС, що
створюють основу законодавства державчленів ЄС в сфері контролю за експортом, транзитом, брокерською діяльністю та технічною допомогою, пов’язаними з виробами подвійного
використання — Регламент (ЄС) № 428/2009 [1]
Регламент
… продукція, у тому числі програмне забезпечення і технології, яка може бути використана як для цивільних, так і для військових
цілей, та охоплює усі товари, що можуть бути
використані як для невибухових застосувань,
так і сприяти у будь-який спосіб виготовленню
ядерної зброї або інших ядерних вибухових
пристроїв;

1. Товари/продукція подвійного
використання
Закон України
… окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового
використання, а також послуги (технічна допомога), пов'язані з ними, які, крім цивільного
призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів
військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи
ядерних вибухових пристроїв, у тому числі
окремі види ядерних матеріалів, хімічних
речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України;
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Визначення цього терміну посідає найважливіше місце в законодавчих положеннях щодо
міжнародних передач, пов’язаних з товарами/
продукцією подвійного використання, оскільки
воно встановлює коло предметів, передачі яких
повинні підлягати процедурам державного експортного контролю.
Як видно з наведених текстів, в українському визначенні, на відміну від європейського, присутнє твердження, що стосується
додаткового визначення товарів подвійного використання як таких, що “спеціально не призначені для військового використання”, яке може
бути вилучено без порушення смислу самого
визначення. Ще однією відмінністю визначення,
що застосовується в Законі України, є віднесення до товарів подвійного використання тих,
що можуть бути використані в “терористичних
цілях”. У комунітарному та національних законодавствах держав-членів ЄС щодо контролю над
товарами/продукцією подвійного використання
“терористичні цілі” не згадуються взагалі.
Крім того, в Законі України текст після слів
“ядерних вибухових пристроїв”, здається надлишковим, оскільки в ньому йде мова про ті ж
військові застосування, до яких, безсумнівно, належать засоби доставки ЗМЗ, окремі ядерні матеріали, хімічні речовини тощо. Більше того,
Регламент
”експорт “ означає:

згадування списків, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, може сприйматись як
обмеження обсягу контрольованих товарів подвійного використання тими, що внесені у контрольні списки. При цьому не враховується
продукція нижчого технологічного рівня, яка
також може бути використана у зв’язку із ЗМЗ
або високотехнологічними зразками звичайних
озброєнь, міжнародні передачі яких також підлягають експортному контролю згідно з правилом
всеохоплюючого контролю (catch-all rule).
Ще одною відмінною рисою українського
визначення терміну “товари/продукція подвійного використання” є віднесення до категорії
товарів пов’язаних з ними послуг (технічної допомоги). В Європейському законодавстві контроль за технічною допомогою, пов’язаною з
певними військовими застосуваннями, здійснюється згідно з положеннями, що відповідають
вимогам документа Спільні дії Ради [2], імплементованими у відповідні національні законодавства країн-членів ЄС. Можливо, було б
доцільним в українському законодавстві розглядати надання технічної допомоги як окремий
об’єкт експортного регулювання, не прирівнюючи їх до “послуг”.
2.Експорт

(і) експортні процедури в значенні
Статті 161 Регламенту (ЄЕС) № 291/92
(Митний кодекс Спільноти);

Закон України
експорт — продаж або передача на інших
законних підставах товарів іноземним суб'єктам
господарської та іншої діяльності з вивезенням
або без вивезення цих товарів за межі митного
кордону України, включаючи реекспорт товарів,
у тому числі:

(іі) реекспорт в значенні Статті 182 згаданого Кодексу, але не включаючи транзитні вироби;

продаж або передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної
особи іноземної держави, іноземцю чи особі без
громадянства;

(ііі) передачу програмного забезпечення або технології за допомогою електронних засобів зв’язку, включаючи факс,
телефон, електронну пошту або будь-які
інші електронні засоби, до місця призначення за межами Європейської Спільноти;
це включає надання доступу в електронній
формі до згаданих вище програмного забезпечення і технології юридичним та фізичним особам і партнерствам поза
Спільнотою. “Експорт” також охоплює усний
виклад технології у випадку, коли ця технологія описується по телефону.

продаж або передача в Україні чи за її межами права управління (контролю) товарами
відповідно юридичній особі іноземної держави
чи її представнику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому числі через засоби зв'язку;
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розкриття технології іноземцю чи особі без
громадянства;
фактичне відвантаження товарів з метою
подальшої їх передачі або переміщення за межі
України;”
реекспорт — продаж або передача на
інших законних підставах іноземним суб'єктам
господарської та іншої діяльності з вивезенням
або без вивезення за межі України товарів, раніше імпортованих в Україну
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У визначенні терміна “експорт”, що застосовується в Регламенті пункти (і) та (іі) є посилання на “експортні процедури” та “реекспорт”
у значенні Статті 161 та Стаття 182 відповідно
Митного кодексу Спільноти [4]. Згідно з цими
Статтями Митного кодексу ЄС здійснення експортних процедури дозволяє товарам покинути
території Спільноти. Реекспорт також передбачає переміщення товарів за межі Спільноти. Натомість, в Законі України термін “експорт”
відноситься до продажу або передачі “на інших
законних підставах товарів іноземним суб'єктам
господарської та іншої діяльності з вивезенням
або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України”.
Таким чином, Законом України під експортом, поруч з загальноприйнятим процесом продажу або передачі права, що супроводжується
фізичним перетином товарами митного кордону, розуміють також його продаж або передачу прав на цей товар іноземним суб’єктам
(юридичним або фізичним особам) без вивезення такого товару за межі України.
Згідно з Законом України, експортом вважається також “розкриття технології іноземцю
чи особі без громадянства” без зазначення
місця такого розкриття. Контроль за такими передачами технологій в європейському законодавстві не передбачено. В той же час, такий
Регламент
“експортер” означає будь-яку фізичну
або юридичну особу, або партнерство:
(і) від імені якої/якого подається експортна декларація, тобто особу, яка на час прийняття зазначеної декларації працює за
контрактом з консигнатором у третій країні та
має повноваження щодо прийняття рішення
стосовно відправлення виробу за межі митної
території Спільноти. Якщо контракт на експорт
ще не було укладено або якщо сторона контракту не діє від свого імені, “експортер” означає особу, яка має повноваження
вирішувати питання щодо відправлення виробу з митної території Спільноти;

спосіб передачі є аналогом так званого “передбачуваного експорту” (deemed export), що підлягає ліцензуванню згідно з законодавством
США. Мова йде про так зване правило “передбачуваного експорту” (”deemed export” rule), що
встановлюється Правилами регулювання експорту (Export Administration Regulations (EAR)
(параграф 734.2(b)(2)(ii)), згідно з якими
експорт технології або початкового коду “передбачається” таким, що відбувається, якщо
технологія або початковий код розкриваються
іноземцю на території Сполучених Штатів.
Що стосується так званої невідчутної передачі технології за допомогою електронних засобів зв’язку (див. пункт (ііі) визначення терміна
“експорт” в Регламенті), то контроль за такими
передами формально встановлюється в українському визначенні експорту фрагментом тексту: “у тому числі через засоби зв’язку” (див.
абзац 2 визначення “експорту”). Проте, враховуючи важливість контролю над невідчутними
передачами технологій та програмного забезпечення та пов’язані з такими передачами ризики розповсюдження ЗМЗ та засобів її
доставки, було б доцільним ввести в Закон України окремий пункт, що стосується невідчутних
передач, як це зроблено в Регламенті.
3. Експортер
Закон України
суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів — зареєстрований спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади з
питань державного експортного контролю
суб'єкт господарювання України, який має
намір здійснювати або здійснює міжнародні
передачі товарів, включаючи посередницьку
(брокерську) діяльність;

(іі) що приймає рішення передати або надати доступ до програмного забезпечення або
технології за допомогою електронних засобів
зв’язку, у тому числі за допомогою факсу, телефону, електронної пошти або інших електронних засобів до місця призначення, яке
знаходиться поза Спільнотою;
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В Регламенті термін “експортер” означає
фізичну або юридичну особу (або партнерство),
від імені якої подається експортна декларація,
або яка приймає рішення стосовно невідчутної
передачі технології або програмного забезпечення за допомогою електронних засобів
зв’язку. В Законі України відсутній термін “експортер”. Натомість запроваджено термін
“суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів”. Термін “міжнародні передачі товарів” охоплює такі види діяльності, як “експорт, імпорт,
реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за
межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а
також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України” [3, Стаття 1, абз.
2]. В свою чергу “суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів” може стати будь-який
суб’єкт господарювання, тобто юридичні особи,
створені відповідно до чинного законодавства
України, а також фізичні особи, що займаються
підприємницькою діяльністю (у тому числі іно-

земці та особи без громадянства), зареєстровані у встановленому порядку як підприємці
[5, Стаття 55.2, абзаци 1 та 2].
Тобто в той час, як визначення терміну “експортер” у відповідному європейському законодавстві пов’язано з виконанням певних дій
(подання митної декларації, прийняття рішення
щодо передачі або надання доступу до продукції, що експортується електронними засобами),
в Законі України аналог цього терміна зосереджується на проходженні особою (суб’єктом господарювання) певної офіційної процедури, що
надає право виконувати певні дії, пов’язані з
міжнародними передачами взагалі та експортом зокрема. При цьому особа, що пройшла
відповідні процедури ще не є експортером у
значенні Регламенту, вона тільки отримує відповідне право на здійснення, серед іншого, експорту – як матеріального, так і невідчутного.
4. Експортна декларація

Регламент
”експортна декларація” означає документ, за допомогою якого особа вказує, у
встановленій формі та у встановлений спосіб,
про своє бажання піддати вироби подвійного
використання процедурі експорту;

Визначення терміна “експортна декларація” відсутнє в Законі України. Проте термін,
що застосовується в Регламенті, має український аналог у Митному Кодексі України. Ви-

значення обох термінів фактично однакове за
змістом.
5. Брокерські послуги

Регламент
”брокерські послуги” означають:

Закон України
Існує визначення, що стосуєтться
тільки товарів військового призначення:

- проведення переговорів стосовно трансакцій щодо закупівлі або укладення трансакцій щодо закупівлі, продажу або поставки
виробів подвійного використання з третьої
країни до будь-якої іншої третьої країни, або
- продаж або покупку виробів подвійного
використання, які знаходяться у третіх країнах,
з метою здійснення їх передачі до іншої третьої країни.
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Митний кодекс України
митна декларація — письмова заява
встановленої форми, яка подається митному
органу і містить відомості щодо товарів і
транспортних
засобів,
які
переміщуються через митний кордон України, необхідні
для їх митного оформлення або переоформлення.

посередницька (брокерська) діяльність — будь-які дії суб'єкта господарювання
України, що сприяють здійсненню міжнародних передач товарів військового призначення, включаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів, незалежно від походження таких товарів і
території, на якій провадиться зазначена діяльність.
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В українському законодавстві передбачено
контроль за брокерською діяльністю, пов’язаною тільки з товарами військового призначення.
При цьому контроль охоплює як сприяння здійсненню міжнародних передач (тобто експорту,
імпорту, тимчасовому вивезенню, ввезенню та
транзиту), так і фінансування, транспортування
та експедирування, пов’язані з такими переда-

чами. Очевидно, що з метою гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами, до Закону України або відповідного
підзаконного законодавчого акта необхідно
внести термін “брокерські послуги”, пов’язані з
товарами подвійного використання.
6. Брокер

Регламент
”брокер” означає будь-яку фізичну або
юридичну особу або партнерство, які мають
місце проживання або засновані у державічлені Спільноти та надають описані в параграфі 5 послуги з території Спільноти на
територію третьої країни;

Закон України

Термін відсутній

Як було згадано вище, українським законодавством не передбачено контролю за брокерською діяльністю, пов’язаною з товарами/
продукцією подвійного використання. У разі запровадження такого контролю та за умови
використання законодавчого досвіду Європейсь- кого Союзу, варто звернути увагу на те,
Регламент
”транзит” означає транспортування виробів подвійного використання третіх країн, які
ввозяться на митну територію Спільноти та
проходять через цю територію до місця призначення, що знаходиться поза Спільнотою;

що згідно з Регламентом контролю підлягає
тільки та брокерська діяльність, що здійснюється з території Спільноти, тобто положення
щодо такого контролю не має екстериторіальної дії.
7. Транзит
Закон України
транзит — перевезення товарів з однієї
до іншої іноземної держави територією України між двома пунктами або в межах одного
пункту пропуску через державний кордон України, за винятком випадків, коли право власності чи право володіння та користування
товаром у разі такого перевезення на території України в установленому порядку переходить від однієї до іншої особи;

У наведеному вище українському визначенні терміну “транзит” є фрагмент тексту, яким
пояснюються випадки, коли транспортування
товарів через територію України не повинно
розглядатись як “транзит”. Цей фрагмент може
бути вилученим без порушення сенсу самого
визначення. Крім того, важливим є використання у Регламенті поняття “митна територія”.
Можливо, слід визначитись щодо застосування
у відповідному українському тексті замість “територія України” терміна “митна територія України” у значенні Статті 5 Митного кодексу
України [6].
8. Технічна допомога
У Статті 7 Регламенту (ЄС) зазначено, що
положення цього регламенту не поширюються
на постачання (експорт) послуг або передачу
технологій, якщо вони залучають транскор-
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донне переміщення фізичних осіб. Такий контроль держави-члени мають імплементувати на
рівні національного законодавства, керуючись
положеннями документа ЄС Спільні дії Ради, що
встановлюють таке зобов’язання.
Нижче наведені визначення терміна “технічна допомога” в документі Спільні дії та Законі
України.
В цілому, за змістом термін “послуги (технічна допомога) подвійного використання” в Законі України відповідає терміну “технічна
допомога”, запропонованому в документі
Спільні дії [2]. Винятком є додаткове посилання
на “послуги”, які у визначенні Закону України
прирівнюються до технічної допомоги, що виглядає не зовсім коректно.
Як згадувалось вище, контроль за наданням технічної допомоги, має бути імплементованим у національному законодавстві державчленів ЄС. Прикладом такої імплементації може
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Спільні дії Ради
(а) “технічна допомога”
означає будь-яку технічну підтримку, пов’язану з ремонтом,
розробленням, виготовленням,
складанням, випробуванням,
технічним обслуговуванням, або
будь-яку іншу технічну послугу,
та може набувати форми інструктажу, навчання, передачі
робочих знань та навичок чи
консультаційних послуг;
(b) “технічна допомога”
включає усні форми допомоги;

Закон України
послуги (технічна допомога) подвійного використання — надання іноземним юридичним особам чи іноземцям
в Україні або за її межами технічної підтримки, пов'язаної з ремонтом, розробленням, виробництвом, використанням, складанням, випробуванням, модифікацією, модернізацією,
підтримкою в робочому стані, включаючи авторський та гарантійний нагляд, або будь-яке інше технічне обслуговування систем, обладнання та їх компонентів, програмного забезпечення
та технологій, що підлягають державному експортному контролю. Послуга (технічна допомога) може набувати форми інструктажу, підвищення кваліфікації, навчання, практичного
освоєння методів роботи, надання консультацій і може включати передачу технічних даних;

бути термін “технічна допомога” в Законі Швеції
щодо контролю над товарами подвійного використання та технічною допомогою: “Технічна
допомога” – технічна підтримка, пов’язана з
ремонтом, розробленням, виготовленням,
складанням, випробуванням, підтримкою в робочому стані або іншим технічним обслуговуванням, що може набувати таких форм як
навчання, передача знань або професійних навичок, або консультаційні послуги” [7].
Висновки
З наведеного вище стислого огляду основних термінів та визначень європейського та українського законодавств в сфері контролю над
експортом подвійного використання можна
зробити наступні висновки.
1. В Закон України необхідно внести визначення брокерської/посередницької діяльності

(надання брокерських/посередницьких послуг),
пов’язаних з товарами подвійного використання, та окреслити умови, з яких такі послуги
мають підлягати експортному контролю. Це
стосується також терміну “брокер”. Можливим
варіантом є створення, на основі існуючого визначення брокерської діяльності, пов’язаної з
товарами військового призначення, визначень
відповідних термінів, які охоплюватимуть діяльність, пов’язану з усіма стратегічними (контрольованими) товарами.
2. Потребують конкретизації та деталізації
визначення термінів “експорт” та “експортер” у
зв’язку з невідчутними передачами технологій і
програмного забезпечення.
3. Для уникнення некоректного віднесення
до об’єктів експортного контролю тільки товарів,
технологій тощо, внесених в контрольні списки,
слід вилучити з визначення терміну “товари подвійного використання” посилання на ці списки.
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Актуальні проблеми режиму
нерозповсюдження та Україна

У 2010 році глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї відзначив своє сорокаріччя, що можна вважати суттєвим успіхом на
шляху його розвитку. Дійсно, незважаючи на те,
що попри офіційно заявлених ДНЯЗ п’яти ядерних держав, на сьогодні кількість фактичних членів ядерного клубу налічує вже дев’ять країн.
Проте, світова нуклеаризація за ці чотири десятиліття не набула масового характеру. Очікування ж були більш песимістичними. Так, на
початку 1960-х очікувалось, що наприкінці
ХХ століття з’являться близько 25 нових ядерних держав, що мало призвести до збільшення
шансів локальної або глобальної ядерної війни1.
Водночас, подібно до будь-якої динамічної
системи, увесь період свого існування режим
нерозповсюдження стикається із певними відцентровими тенденціями, які уособлюють суттєву загрозу його подальшому існуванню.
Характерним для режиму нерозповсюдження є
також те, що зазначені тенденції, або виклики
мають здебільшого хронічний характер, тобто є
похідними від базових умов ДНЯЗ.
Натомість, у ХХІ столітті з’являються нові
виклики, котрі помножені на класичні, і разом
вони формують сучасні загрози. Виходячи з такого поєднання загроз, нинішні проблеми режиму нерозповсюдження доцільно розділити на
дві категорії: класичні та сучасні. Хоча такий
поділ є доволі умовним, оскільки ці дві категорії
проблем взаємно доповнюють одна одну і синхронно впливають на функціонування системи
ДНЯЗ.
Класичні проблеми можна характеризувати
як такі, що виникли саме в результаті ухвалення

ДНЯЗ, або як реакція на його запровадження.
Тут варто згадати три головних стовпи Договору: нерозповсюдження, мирна ядерна енергія
та роззброєння, за якими саме і виникають головні суперечки або девіації.
Почнемо з нерозповсюдження, тобто статей 1, 2, 3, 9, 10 ДНЯЗ, які наголошують на необхідності чіткого розмежування між ядерними
та неядерними державами, першим з яких надається можливість володіти ядерною зброєю,
у той час як другі зобов’язуються ніколи не працювати над її отриманням. Здавалося б, питання приєднання до ДНЯЗ є добровільним,
адже, приєднуючись до Договору у якості
без’ядерної, будь-яка держава приймає умови
гри, за якими лише п’ять країн, що випробували
ядерну зброю до 1967 року мають на неї право2.
Ця ситуація була розцінена багатьма державами як нерівноправна за своєю сутністю.
Тобто, поява таких неофіційних ядерних держав,
як Індія, є результатом незгоди країн із дискримінаційним характером режиму нерозповсюдження. Як наслідок – до Індії приєднався
Пакистан, ядерна програма якого мала реагуючий характер відносно індійської. Неофіційний
ядерний статус держави Ізраїль походить також
від того, що з одного боку, її не було включено у
ДНЯЗ серед офіційних ядерних держав, з іншого – без’ядерність ніколи б не задовольнила
особливі вимоги безпеки єврейської держави.
Тобто, запровадження ДНЯЗ виділило чітких
аутсайдерів режиму, кількість яких з часом змінилась.
Поряд з цим вдалося попередити можливу
появу нових ядерних держав. Насамперед, тут

1

Burnes E.L.M. Can The Spread of Nuclear weapons Be Stopped? // International Organization. – 1965. — Vol.19, N4. —
P.855.
2 Договор о нераспространении ядерного оружия, <http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/npt.htm>.
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варто відзначити приєднання до Договору у 90ті роки Аргентини та Бразилії, а також України,
Білорусі та Казахстану після розпаду СРСР.
Однак, із першим стовпом нерозповсюдження і
на сьогоднішній день пов’язана велика кількість
перманентних проблем, які активно впливають
на сучасний стан світової безпеки. Варто виділити такі з них:
1. Прямий вплив ядерних програм аутсайдерів режиму на регіональні процеси нерозповсюдження. Зокрема, у 2003 році стала відомою
більш ніж десятилітня підпільна діяльність
“батька” ядерної бомби Пакистану А.К. Хана
щодо торгівлі ядерними технологіями, результатом якої став розвиток ядерних програм Іраку,
Ірану, Лівії, КНДР та ін.
2. Непрямий вплив ядерних програм аутсайдерів режиму на регіональні процеси нерозповсюдження. Насамперед, мова йде про
Ізраїль, прихована ядерна зброя якого вважається одним із стимулів розвитку ядерних програм держав Близького Сходу. Крім того,
непоступлива позиція Тель-Авіву з питань власного роззброєння стає каменем спотикання на
шляху створення зони, вільної від ядерної зброї
у регіоні.
3. Наявність воєнних ядерних програм у
держав — неядерних членів ДНЯЗ. Мова йде
про Ірак, Іран, Лівію, КНДР. Частково ця проблема має історичний характер, адже Ірак та
Лівія позбавились ядерних програм, однак
ядерні програми Ірану та КНДР вважаються одними з найбільш серйозних викликів безпеці у
ХХІ столітті.
4. Прогалини в положеннях Договору
ДНЯЗ. Зокрема, стаття Х надає будь-якому
учаснику Договору право вийти з нього, якщо
він вважає, що “пов'язані зі змістом цього Договору виняткові обставини, поставили під загрозу найвищі інтереси його країни”3. Саме цим
приводом скористалася Північна Корея, яка
більшість своїх воєнних ядерних досліджень
провела, залишаючись членом ДНЯЗ, а на фінальному їх етапі вийшла з Договору, після чого
вже провела ядерні випробування.
Мирна ядерна енергія. Завдяки цьому
стовпу ДНЯЗ вдалося забезпечити привабливість Договору для потенційних неядерних членів. Зокрема, Стаття 4 забезпечує невід’ємне
право усіх учасників Договору розвивати до-

3
4
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слідження, виробництво і використання ядерної
енергії у мирних цілях без дискримінації. З одного боку, варто зазначити те, що крім привабливості Договору для неядерних членів, цей
пункт надав можливість розвитку ядерної енергії, яка вважається більш ефективною та екологічною ніж теплова. На сьогоднішній день 31
держава світу розвиває ядерну енергію, а у найближчі часи до них планують приєднатися ще 10
країн. З іншого – саме можливість розвивати в
рамках мирної ядерної енергії технології подвійного призначення відкриває для країн шлях розвитку воєнних ядерних програм. Мова йде про
технології збагачення урану та переробки відпрацьованого ядерного палива, які попередній
Генеральний Секретар МАГАТЕ М. Ель-Барадей
назвав “Ахіллесовою п’ятою режиму нерозповсюдження” 4.
Таким яскравим прикладом цієї ситуації
став Іран, чия ядерна програма зараз є об’єктом численних санкцій РБ ООН. З 2003 року Іран
перебуває під пильною увагою міжнародної
спільноти, адже саме цього року МАГАТЕ стало
відомо, що левову частку своєї ядерної діяльності держава приховує. Це дало підставу підозрювати Тегеран у прагненнях щодо таємної
розробки ядерної зброї. Керівництво Ісламської
Республіки рішуче відкидає ці звинувачення, заявляючи, що Іран працює лише над розробкою
мирної ядерної енергії, право на яку йому надане Статтею 4 ДНЯЗ. Водночас невпинне прагнення цієї країни опанувати усі ланки ядерного
паливного циклу попри п’ять санкцій РБ ООН,
що забороняють Ірану збагачення урану, свідчить про те, що зараз жодні ініціативи міжнародної спільноти не спроможні зупинити Іран у
здійсненні його намірів. Стає очевидним, що
технічну можливість щодо створення ядерної
зброї Іран отримає у найближчі п’ять років.
Така ситуація створює великі ризики для
режиму нерозповсюдження, адже іранський
прецедент може відкрити шлях для інших членів
ДНЯЗ щодо опанування ядерною зброєю у рамках права, наданого Статтею 4, щоб потім покинути Договір згідно з Статтею 10. Заради
подолання зв’язку між мирною ядерною енергетикою держави та можливості створення нею
ядерної зброї, світова спільнота почала працювати з 2004 року, коли США вперше запропонували обмежити новим країнам доступ до
повного ядерного циклу. Американську ініціа-

Договор о нераспространении ядерного оружия, <http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/npt.htm>.
Braun Ch. The Nuclear Energy Market and the Nonproliferation Regime//Nonproliferation Review. — 2006. — Vol. 13,
N 3. — P. 628.
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тиву було підтримано протягом самітів G8 спочатку у Сі-Айленді, а потім повторено на самітах
у Глєніглз та у Санкт-Петербурзі, відповідно, у
2005 та 2006 роках. У заяві 2006 року держави
Великої вісімки домовились “не запроваджувати нових ініціатив щодо трансферу та передачі обладнання, або технологій збагачення
урану та переробки відпрацьованого палива”.
Також учасники саміту закликали інші держави
підтримати цю ініціативу, пообіцявши створити
для усіх відповідальних учасників режиму нерозповсюдження належні умови доступу до необхідних матеріалів та послуг5.
Останнім стовпом ДНЯЗ, який згодом
набув великої популярності, стало ядерне роззброєння, проголошене Статтею 6 Договору.
Завдяки йому, загальна кількість ядерних боєголовок офіційних членів ядерного клубу з 1990
до 2010 року зменшилась з 55863 до 22365 одиниць6. Крім того, такі події 90-х, як ядерне роззброєння ЮАР, а також позбавлення ядерної
зброї України, Білорусії та Казахстану надали
ідеї роззброєння нового дихання. Кінець
2000-х, пов'язаний із висуненням Б. Обамою
ідеї глобального ядерного нуля та підписанням
Росією і США Договору СНВ-3, можна вважати
наступною віхою цього процесу. Варто зазначити, що й Україна також не була осторонь від
цього процесу, вирішивши віддати власні запаси високозбагаченого урану, які все ще зберігались на нашій території. Крок цей також
вважається доволі суттєвим для режиму ДНЯЗ,
адже намагання світової спільноти вирішити зазначене питання з Києвом довгий час залишалося безрезультатним.
Однак, незважаючи на велику кількість перемог у рамках ідеї роззброєння, ця сфера
може стати джерелом найбільших проблем режиму.
1. Попри те, що загальна кількість ядерних
боєголовок зменшилась, кількість їхніх власників значно зросла. Так, у порівнянні з роком ухвалення ДНЯЗ, коли планувалося лише п’ять
ядерних держав, сьогодні ядерними де-факто є
дев’ять країн. Особливу проблему складають

ядерні боєголовки неофіційних членів ядерного
клубу, точна кількість, якісний характер та розміщення яких не є чітко визначеними. Це збільшує ризик викрадення та застосування цих
боєголовок терористичними угрупованнями.
2. Аналогічно об’єктом занепокоєння можуть вважатися тактичні ядерні боєголовки
США та, особливо, Росії, які мають їх, відповідно
у кількості 700 та близько 5000 одиниць7. Тут виникають певні занепокоєння: по-перше, тактична ядерна зброя потенційно може бути
використана у воєнних операціях з більшою вірогідністю ніж стратегічна, що збільшує ризики
ядерної ескалації, по-друге, знов-таки ця
зброя може стати об’єктом крадіжки з боку терористичних угруповань.
У даному випадку варто зазначити, що
якщо класичні проблеми нерозповсюдження
мають доволі різновекторний характер, то усі
вони можуть створити підґрунтя для сучасних
проблем режиму.
Ядерний тероризм вважається проблемою
номер один на сьогодні. Зокрема, можливість
використання ядерних матеріалів або пристроїв
та проведення диверсій на ядерних об’єктах
певною мірою є побічним ризиком функціонування ДНЯЗ в усіх напрямках. Варто зазначити,
що з середини ХХ століття налічується більш
150 випадків збільшення ядерної загрози, тобто
загроз диверсій на АЕС, втрати ядерних боєголовок, загрози їх використання8. Це говорить
лише про нагальну необхідність роботи у всіх
напрямках зазначених проблем.
В контексті розгляду питання ядерного тероризму особливої уваги заслуговує також
пов’язане з ним питання розповсюдження ракетних технологій. Зокрема, такі держави, як
Іран та КНДР, зараз вже володіють ракетами середнього радіусу дії. Іранська ракета “Шахаб-3”,
наприклад, здатна вражати цілі на відстані 2500
км, у той час як держава веде активну роботу
над створенням та запровадженням моделей
“Шахаб-4” та “Шахаб-5”, які у перспективі матимуть стратегічні характеристики. Заради
розв’язання цієї проблеми США і НАТО вже по-

5

Thelen F. Power Play in St. Petersburg The G8 Summit dealt with two explosive topics: the Middle East and the future of
nuclear energy//The Atlantic Times. — August 2006.
6 Kile N.S., Fedchenko V., Gopalaswamy B, Kristensen H.M. Chapter 8. World Nuclear Forces//SIPRI Yearbook 2010,<
http://www.sipri.org/yearbook/2010/08>.
7 Sokov N. Tactical (Substrategic) Nuclear weapons // Four Emerging Issues in Arms Control, Disarmament and Nonproliferation: Opportunities for German Leadership. Prepared for the Policy Planning Staff Foreign Office Federal Republic of
Germany — James Martin Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, Monterey,
2009. — P.79.
8 Ядерный терроризм в современном мирe. </http://www.nasledie.ru/voenpol/14_21/article.php?art=28>
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БЕЗПЕКА ТА
НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗМЗ
чали здійснювати втілення проекту європейської системи ПРО, яка має стати потужним інструментом не лише стримування Ірану від
воєнної агресії або загрози агресії, але й відвернути його та інших потенційних порушників від
активного нарощування ракетних потенціалів.
Іншою стороною цього питання є те, що збільшення військової інфраструктури НАТО у Європі, ймовірно, провокуватиме Росію на
проведення більш агресивної лінії поведінки,
пов’язаної із нарощуванням темпів гонки озброєнь, що знов-таки, негативно відіб’ється на
стані режиму нерозповсюдження.
Висновки
1. Попри усі наявні успіхи режиму нерозповсюдження, можна стверджувати, що сама
структура ДНЯЗ стала певним джерелом формування проблем режиму. Завдяки цій структурі
ДНЯЗ, виникають аутсайдери режиму, які не
лише згодом розвивають власні ядерні програми, а й стають джерелом розповсюдження
технологій і матеріалів як для членів режиму, так
і поза ним.
2. Провокаційний характер Статей 4 та 10
Договору, які за певних умов дозволяють створивши ядерну зброю, вийти з ДНЯЗ, також останнім часом піддається критиці і вимагає свого
розв’язання. Гострий характер цього питання
підкреслюється критичною ситуацією навколо
КНДР та Ірану, ядерні програми яких можуть
розглядатись як потенційна загроза всьому режиму. Втім, намагання реформувати ДНЯЗ не
торкаються самої структури Договору та поки
що мають вигляд окремих ініціатив, які низка
держав не вважають законними.
3. Поява проблеми ядерного тероризму є
сучасною загрозою, яка походить від доступності ядерних та ракетних технологій з одного
боку, та великої кількості ядерних боєзарядів у
офіційних та неофіційних ядерних держав – з іншого. Проблема боротьби з цим явищем полягає у тому, що частково шляхи її подолання
знаходяться у воєнній площині. Саме ж питання
взаємного контролю та скорочення тактичних
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ядерних озброєнь США й Росії поки що залишається відкритим завдяки відсутності взаємної
довіри у стратегічному діалозі держав. Те ж
саме можна зазначити й відносно боротьби із
розповсюдженням ракетних технологій, адже
майбутня Європейська ПРО у разі відсутності
консенсусу між США і Росією, здатна негативно
вплинути на процеси вертикального розповсюдження.
Унікальним у рамках режиму ДНЯЗ є досвід
України. Не зважаючи на те, що на початку 1990х наша держава асоціювалася з однією з найгостріших проблем режиму нерозповсюдження,
Україну із відповідальністю можна назвати
одним із найбільших успіхів режиму. Насамперед, Україна стала державою, яка позбавилась
колосального ядерного потенціалу, найбільшого з тих, від яких будь-коли позбавлявся світ.
Більш того, саме Україні приписують критичну
роль у безстроковому продовженні ДНЯЗ на
конференції 1995 року. Активне використання
та розвиток ядерної енергії (близько50% енергетичних потреб держави) ставлять Україну в
один ряд з найбільш активними користувачами
привілей, наданих ДНЯЗ. Київ є однією з найбільш активних учасників Договору, які виступають за реформування системи ДНЯЗ за рахунок
вдосконалення статей Договору, які регламентують права неядерних держав та регулюють
можливість виходу з Договору. І, нарешті, участь
України у зусиллях щодо подолання проблеми
ядерного тероризму було відзначено не лише
приєднанням до низки відповідних ініціатив
(Глобальна ініціатива щодо боротьби з актами
ядерного тероризму, Ініціатива щодо безпеки у
боротьби з нерозповсюдженням ЗМУ, Глобальна ініціатива зі зниження загрози), а й
таким визначним практичним кроком, як відмова держави від запасів високозбагаченого
урану9.
Без сумніву, усі ці дії перетворюють Україну на один з найбільш зразкових прикладів режиму ДНЯЗ, який користуючись
наданими режимом привілеями, робить
неоцінимий внесок у зміцнення і розвиток
режиму.

Маляревський Є.В. Оцінка внеску України в ядерне роззброєння та перспективи режиму нерозповсюдження //
Стратегічні Пріоритети. — 2010. — №4 (17) — С. 129.
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Переверзєв О.А.
заступник директора департаменту —
начальник відділу державної експертизи
Державної служби експортного контролю України

Контроль за експортом технологій
У статті викладені загальні підходи контролю у міжнародних режимах за передачею
технологій та особливості такого контролю в Україні.

Державний експортний контроль це комплекс заходів, які здійснюються державою з
метою встановлення контролю за міжнародними передачами товарів, що підлягають такому контролю.
Однією із важливіших категорій таких товарів є технології, які необхідні для розробки, виробництва або використання цих товарів.
Недаремно у Списках товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю,
технологія займає окрему позицію.
У міжнародних режимах контролю під визначенням “технологія” розуміється спеціальна інформація, яка необхідна для
розроблення, виробництва, або використання
продукту.
Розроблення — пов'язане з усіма стадіями робіт до початку серійного виробництва.
Воно включає проектування, дослідження/аналіз/концепції/дані проекту, збірку/тестування
зразків, пілотні виробничі схеми, процес перетворення проектних даних в продукт, проектування конфігурації, проектування схеми
компонування, складання, макетування.
Виробництво — означає усі фази виробництва, зокрема такі, як розроблення, проектування та конструювання виробу, виготовлення,
інтеграція, складання (установка), перевірка,
випробування, забезпечення якості.
Використання — експлуатація, монтаж (в
тому числі монтаж на місці експлуатації), технічне обслуговування (перевірка), ремонт, капітальний ремонт, модернізація.
Технологія, як спеціальна інформація,
може надаватися у вигляді технічних даних, або
технічної допомоги.
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Технічні дані — це проекти, плани, креслення, схеми, діаграми, моделі, формули, посібники та інструкції, розміщені на папері або інших,
у тому числі й електронних, носіях інформації.
Технічна допомога включає в себе проведення інструктажів, надання консультацій,
здійснення заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів
роботи.
До визначення “технологія” відносяться
також загальнодоступна технологія та фундаментальні наукові дослідження.
Загальнодоступна технологія — це технологія зроблена доступною для її подальшого
розповсюдження без обмежень.
Фундаментальне наукове дослідження — це експериментальна чи теоретична робота, яка проводиться передусім з метою
набуття нових знань про фундаментальні принципи явищ або фактів, що спостерігаються, і
яка спочатку не спрямована на досягнення
конкретної практичної мети чи виконання конкретного завдання.
Міжнародна передача загальнодоступної
технології та фундаментального наукового дослідження не підлягає державному експортному
контролю. При цьому слід звернути увагу на те,
що фундаментальне наукове дослідження,
яке спочатку спрямоване на досягнення конкретної практичної мети чи виконання конкретного завдання, контролюється в обсязі
контролю, передбаченому для технології.
Чому одним із головних завдань експортного контролю слід вважати контроль за передачею технологій? Відповідь очевидна: поява у
якійсь “гарячій точці” зброї є небезпекою сама
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по собі, але поява в такій точці технології, особливо високої технології, яка спрямована на
створення нових зразків озброєнь, військової
техніки, або створює загрозу розповсюдження
зброї масового знищення, це є небезпекою не
тільки регіонального масштабу, це становить
загрозу для світу в цілому.
Україна була і є однією із країн світу, яка має
потужній науково-технічний потенціал у сфері
розробки високих технологій військового призначення та подвійного використання, а також у
сфері технічного обслуговування та ремонту сучасних виробів військового призначення та подвійного використання. Тому немає нічого
дивного у тому, що останнім часом при експорті
товарів відсоткове співвідношення між виробами та технологіями збільшується у бік експорту технологій.
У цьому контексті виникає питання необхідності підвищення ефективності державної системи експортного контролю України, яка на
сучасному етапі свого розвитку віддає пріоритетність відстоюванню національних інтересів України та, у той же час, виконанню
своїх міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження та експортного контролю.
При цьому, підвищення ефективності державної системи експортного контролю України
має здійснюватись не шляхом перетворення її у
більш “жорстку” систему, а збереженням
ефективності базових процедур експортного
контролю, спрямованих на забезпечення сприятливих умов для національних експортерів.
На теперішній час загальна кількість національних експортерів товарів військового призначення та подвійного використання становить
близько 551 підприємств, установ та організацій України. Технологія цими експортерами
може передаватися у багатьох випадках.
Серед таких випадків доцільно виділити ті,
які є найбільш розповсюдженими. Серед них:
- передача технології разом з продажем
виробу (обладнання);
- передача технології за допомогою угоди
про продаж, або ліцензійної угоди;
- передача технології під час виробництва
із залученням зовнішніх ресурсів;
- купівля обладнання, або послуг від іноземних постачальників, які можуть вимагати передачу інформації про їх застосування;
- передача технології у процесі навчання
фахівців;
- передача технології у процесі ремонту,
тестування, технічного обслуговування обладнання.
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Передача технології контролюється згідно
з рекомендаціями щодо контролю за технологіями, які розміщені в примітках (та пов’язаних
визначеннях) контрольного списку товарів відповідного міжнародного режиму, та відповідно
до опису в кожному розділі Списку. Технологія,
що безпосередньо пов'язана з товаром визначеним у Списку, підлягає такому ж рівню перевірки та контролю, як і сам товар в межах, які
дозволені національним законодавством.
У законодавстві України загальна процедура контролю за міжнародними передачами
технологій, пов’язаних з товарами військового
призначення, визначена Порядком державного
контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2003 року № 1807. Цією ж Постановою
Кабінету Міністрів України затверджений Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному
контролю, який є додатком до вищезазначеного
Порядку. У загальних примітках до Додатку надані рекомендації щодо особливостей контролю за передачею технологій, пов’язаних з
товарами, визначеними у цьому Додатку.
Порядком державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86,
визначені загальні підходи та особливості контролю в Україні за міжнародними передачами
технологій, пов’язаними з товарами подвійного
використання, в залежності від категорії товарів
подвійного використання, а саме:
• товари, що можуть бути використані у
створенні звичайних видів озброєнь, військової
чи спеціальної техніки (Додаток 1 до Порядку);
• товари, що можуть бути використані
у створенні ракетної зброї (Додаток 2 до Порядку);
• товари, що можуть бути використані
у створенні ядерної зброї (Додаток 3 до Порядку);
• товари, що можуть бути використані
у створенні хімічної зброї (Додаток 4 до Порядку);
• товари, що можуть бути використані у
створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (Додаток 5 до Порядку).
У загальних примітках до зазначених вище
Додатків надані рекомендації щодо особливостей контролю за передачею технологій, пов’язаних з товарами, визначеними у цих
Додатках.
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У всіх цих випадках контроль не застосовується до технологій, що є загальнодоступними, фундаментальними науковими дослідженнями або мінімальною інформацією,
необхідної для подання заявки на патент.
Слід звернути увагу на те, що дозвіл на передачу виробу (обладнання) також надає дозвіл
на передачу тому самому кінцевому споживачеві мінімуму технології (”мінімально необхідної
технології”), потрібної для встановлення, експлуатації, технічного обслуговування (перевірки) та ремонту цього виробу (обладнання).
Кількість та обсяги такого мінімуму обмежуються інформацією, наведеною у технічній документації (паспорті, формулярі тощо), яка
спеціально розроблена для кінцевого споживача та постачається з виробом (обладнанням).
Водночас, суб’єкту, при здійсненні
діяльності, пов’язаної з міжнародною передачею технології, необхідно враховувати, що експорт технології означає її
передачу іноземному суб’єкту не тільки
за межі України, а також її передачу такому суб’єкту без вивезення за межі митного кордону України.
Так у Статті 1 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного
використання” від 20 лютого 2003 року № 549IV визначено:
експорт — продаж або передача на інших
законних підставах товарів іноземним суб'єктам
господарської та іншої діяльності з вивезенням, або без вивезення цих товарів за межі
митного кордону України, включаючи реекспорт
товарів, у тому числі:
• продаж або передача товарів в Україні
посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі
без громадянства;
• продаж або передача в Україні чи за її
межами права управління (контролю) товарами
відповідно юридичній особі іноземної держави
чи її представнику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому числі через засоби зв'язку;
• розкриття технології іноземцю чи особі
без громадянства;
• фактичне відвантаження товарів з метою
подальшої їх передачі або переміщення за межі
України.
Найбільш розповсюдженим випадком із переліченого вище може бути передача технології на території України
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іноземним фахівцям, які працюють або
проходять навчання на підприємствах та
в організаціях, установах України.
При передачі технології у деяких випадках
здійснюється перехід майнових прав і обов’язків щодо технології між суб’єктами України та
іноземними суб’єктами.
У зв’язку з цим виникає питання захисту
інтелектуальних прав українських суб’єктів. З
метою вирішення цього питання, нормативноправовими актами України, зокрема Положенням про порядок державного контролю за
проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач
товарів військового призначення та подвійного
використання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 року
№ 125 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів
України від 17 березня 2004 року № 329), встановлено, що “зовнішньоекономічні договори
(контракти) про здійснення експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських та
інших видів робіт, повинні містити положення
щодо охорони прав інтелектуальної власності,
або щодо визначення обсягу і порядку переходу
права цієї власності до іншої особи.
Важливим залишається також питання захисту інтересів держави при передачі технологій, які створювалися за рахунок коштів
державного бюджету. Це питання врегульоване Законом України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”
від 14 вересня 2006 року № 143.
Крім того, необхідно дуже уважно підходити до передачі технічних даних (особливо
технічних даних, які є результатом нових
розробок) з точки зору захисту державної
таємниці. У цьому випадку необхідно керуватися законодавством України з питань
охорони державної таємниці.
Перелічені вище передачі технологій, у тому
числі українськими експортерами, за способами
передачі можна умовно розподілити на “відчутні” передачі та на “невідчутні” передачі.
До “відчутних” передач відносяться так
звані “фізичні” способи передачі. Тобто такі способи передачі, при яких можна бачити у якому
вигляді передається технологія. Передача технічних даних (проекти, плани, креслення, схеми,
діаграми, моделі, формули, посібники та інструкції) здійснюється або у паперовому вигляді, або на електронних носіях інформації.
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Передача у формі технічної допомоги стосується визначення обсягу того змісту інформації, яка буде передаватися при проведенні
інструктажів, наданні консультацій, здійсненні заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання,
практичного освоєння методів роботи, тощо.
Такій спосіб передачі дозволяє визначити зміст
тієї інформації, яка передається, та застосувати
стандартну схему контролю за такою передачею:
наявність товару – оформлення дозволу на передачу – митне оформлення цього товару.
Іншій підхід потрібен при “невідчутних” передачах технологій. Зростаюче використання
Інтернету та інших електронних засобів зв’язку,
поширення спілкування вчених, науковців на
міжнародному рівні, пропозиції фахівцями, які
володіють технологією, що контролюється,
своїх послуг по використанню цієї технології на
міжнародному рівні — все це разом з посиленням загрози тероризму обумовлює актуальність
проблеми контролю за “невідчутними” передачами технологій.
«Невідчутні” передачі технологій можуть здійснюватися за допомогою електронних засобів зв’язку (Інтернет, електронна пошта, факс, телефон), у формі
технічної допомоги, на наукових конференціях і семінарах, тощо.
Така передача не завжди дозволяє на момент передачі визначити зміст тієї інформації,
яка передається. У зв’язку з цим необхідно
звернути увагу на те, що такий спосіб передачі
технології, що контролюється, не відміняє
процедури державного контролю та одержання відповідного дозвільного документу.
У цьому контексті Регламент Європейського Союзу № 428/2009, в частині використання електронних засобів для передачі
технологій, більш чітко визначає такі терміни як
“експорт” та “експортер”. “Експорт” — передача програмного забезпечення або технології
за допомогою електронних засобів зв’язку;
… включає надання доступу в електронній
формі до згаданих вище програмного забезпе-
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чення і технології… Експорт охоплює також
усний виклад технології по телефону. “Експортер” — фізична чи юридична особа, або
партнерство, що приймає рішення передати,
або надати доступ до програмного забезпечення чи технології за допомогою електронних
засобів зв’язку.
Законом України “Про державний контроль
за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”
від 20 лютого 2003 року № 549-IV також визначена обов’язковість державного контролю
за передачею товарів, які контролюються, при
їх передачі засобами зв’язку або в інших випадках, “невідчутних” передач технологій:
експорт — ….продаж або передача в Україні чи за її межами права управління (контролю) товарами відповідно юридичній особі
іноземної держави чи її представнику, іноземцю
чи особі без громадянства, у тому числі через
засоби зв'язку;
розкриття технології іноземцю чи особі
без громадянства.
Висновки
Таким чином, для недопущення порушення
законодавства у галузі державного експортного
контролю при передачі будь-яких товарів, що
контролюються, у тому числі пов’язаних з ними
технологій, у будь-який спосіб, як при “відчутній” передачі, так й “невідчутній” передачі,
суб’єкт чи особа, яка має намір здійснити таку
передачу, в першу чергу повинні знати це законодавство, а також виконувати вимоги цього законодавства. Тому важливим елементом
підвищення ефективності системи експортного
контролю України повинно стати удосконалення
вітчизняної системи підготовки і підвищення
кваліфікації фахівців підприємств, організацій та
установ України з питань експортного контролю, що у свою чергу буде створювати
сприятливі умови для національних товаровиробників при експорті своєї продукції.
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Грицай Є. О.
керівник відділу Державної служби
експортного контролю України

Запитуйте: відповідаємо
Питання: Авіапарк нашої авіакомпанії
складається кількох транспортних літаків
Ан-12, які занесені до державного реєстру
цивільних повітряних суден України. Нещодавно ми отримали пропозицію від міністерства оборони країни – члена НАТО
здійснити для його потреб низку авіаперевезень військових вантажів у рамках забезпечення діяльності миротворчого підрозділу цього міністерства в африканській
країні. Поясніть, будь ласка, порядок дій у
разі надання з нашого боку згоди на таке
співробітництво.
Згідно зі статтею 1 Закону України від
20.02.2003 № 549-IV “Про державний контроль
за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”,
під визначення терміна “послуги військового
призначення” підпадає, у тому числі, надання
іноземним юридичним чи фізичним особам в
Україні, або за її межами посередницьких (брокерських) послуг, до яких, згідно з цією самою
статтею, відносяться будь-які дії суб’єкта господарювання України, що сприяють здійсненню
міжнародних передач товарів військового призначення, включаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів,
незалежно від походження таких товарів і території, на якій провадиться зазначена діяльність.
З огляду на вищевикладене, послуги з
транспортування товарів військового призначення (у даному випадку літаком), які
надаються іноземним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами, незалежно від походження таких товарів і
території, на якій (або через яку) здійснюється таке транспортування, відносяться до
послуг військового призначення.
В разі наявності намірів у суб’єкта господарювання України здійснювати експорт послуг
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військового призначення, у тому числі послуг з
авіаперевезень товарів військового призначення, йому необхідно бути готовим до поетапного виконання всіх наступних заходів у галузі
держаного експортного контролю:
зареєструватися в Держекспортконтролі в
якості суб’єкта здійснення міжнародних передач послуг з авіаперевезень товарів військового
призначення. Перелік документів, необхідних для проведення такої реєстрації, вимоги та рекомендації щодо їх оформлення
затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 15.07.1997 № 767 “Про затвердження Положення про порядок проведення
експертизи в галузі державного експортного контролю”;
створити та атестувати в Держекспортконтролі систему внутрішньофірмового експортного контролю. Порядок проведення такої
атестації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003
№ 1080 “Про затвердження Порядку
державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних
передач товарів”;
отримати відповідні повноваження Кабінету Міністрів України на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення. Порядок отримання таких
повноважень, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 838
“Про затвердження Положення про порядок
надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю”;
отримати в Держекспортконтролі дозвіл на
право експорту послуг з авіаперевезень товарів
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військового призначення. Перелік документів,
необхідних для отримання такого дозволу затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 20.11.2003 № 1807 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення”.
Питання: Наше підприємство має сертифікат організації з технічного обслуговування
та ремонту деяких модифікацій літаків типів
“Ан” та вертольотів типів “Мі”. Під час ввезення (вивезення) цих літаків та вертольотів
для проведення вищезазначеного обслуговування та ремонту у митниці виникає багато
питань щодо віднесення або не віднесення їх
до таких, що підлягають контролю. Це стосується літаків та вертольотів, що свого часу
експлуатувались військовими частинами колишнього СРСР як військово-транспортні, та
на яких виконані роботи з переобладнання у
цивільні модифікації. Поясніть, будь ласка, як
ідентифікувати такі літаки та вертольоти, а
також їх двигуни, та чи потрібно звертатися до
Держекспортконтролю за висновком на їх
тимчасове ввезення (вивезення).
У відповідністі з підпозиціями ML10.а та
ML10.b Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають
державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003
№1807 “Про затвердження Порядку здійснення
державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”, державному контролю підлягають міжнародні
передачі бойових “літальних апаратів” та інших
“літальних апаратів”, які “спеціально призначені
для військового використання” або модифіковані для військового “використання”, у тому
числі для використання у цілях військової розвідки, нападу чи нанесення удару, військової
підготовки, транспортування та висадки повітряного десанту або військового обладнання,
матеріально-технічного забезпечення.
Слід звернути увагу на те, що ні технічний
стан (ремонтопридатність), ні переобладнання у тип, який сертифікований для цивільного використання, ні демілітаризація,
ні включення до державного реєстру цивільних повітряних суден не впливають на
віднесення до товарів військового призначення тих “літальних апаратів”, що свого
часу були виготовлені як “спеціально призначені для військового використання”.
Проте, існує декілька необхідних і достатніх
умов, при виконанні яких міжнародні передачі
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зазначених вище “літальних апаратів”, незважаючи на їх віднесення до товарів військового
призначення, державному контролю можуть не
підлягати. Згідно з цими умовами, які викладені у примітці 1 до позиції ML10 Списку:
”літальний апарат” повинен бути не обладнаний для військового “використання” і не оснащений обладнанням або пристроями,
спеціально розробленими або модифікованими
для военного використання;
тип (модифікація) “літального апарата” має
бути сертифікований, або схвалений для цивільного використання уповноваженим органом цивільної авіації держави – учасниці міжнародного
режиму експортного контролю “Вассенаарська
домовленість”;
”літальний апарат” має бути занесений до
державного реєстру цивільних повітряних
суден, що підтверджується відповідним реєстраційним посвідченням, або ж мати експортний сертифікат льотної придатності, виданий
уповноваженим органом цивільної авіації.
При виконанні усіх, підкреслю, усіх перелічених вище умов дозвільні документи
на право здійснення міжнародних передач,
у тому числі тимчасового ввезення (вивезення) таких “літальних апаратів”, отримувати в Держекспортконтролі не потрібно.
Поряд з вищевикладеним слід зауважити,
що дія цих умов не розповсюджується на “літальні апарати”, які наведені у підпозиції ML10.а
Списку, тобто на бойові “літальні апарати”.
У цьому контексті слід звернути увагу на
можливість віднесення конкретного екземпляра
“літального апарату” до товарів військового
призначення, які в установленому порядку допущені для цивільного використання, якщо
звісно ж на ньому проведений відповідний перелік робіт, за результатами яких він не обладнаний для військового “використання” і не
оснащений обладнанням або пристроями, спеціально розробленими або модифікованими
для військового використання.
Для такого віднесення, суб’єкту, у відповідності з пунктом 8 вказаної вище постанови, необхідно мати висновок відповідного органу
виконавчої влади (наприклад, Міністерства оборони України, Міністерства промислової політики
України, тощо) про допущення цього “літального
апарата” для цивільного використання із обов’язковим визначенням його серійного (заводського)
номера. За наявності такого висновку, міжнародні передачі вказаного у ньому “літального апарата” здійснюються у порядку, передбаченому
для товарів подвійного використання, який, доречі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 “Про
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затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”.
Беручи до уваги пункт 23 цього порядку,
тимчасове ввезення “літального апарата” з
метою надання іноземному суб'єкту послуг з
його ремонту, обслуговування, модернізації,
тощо здійснюється за відповідним висновком
Держекспортконтролю, а експорт таких послуг
(разом із поверненням ввезеного “літального
апарата”), включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначені висновок
та дозвіл надаються суб’єкту на підставі документів, визначених у пунктах 12 та 15 цього порядку. Для отримання в Держекспортконтролі
цих дозвільних документів повноваження Кабінету Міністрів України на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення не потрібні.
В свою чергу, у відповідності з підпозицією
ML10.d цього списку, державному контролю
підлягають міжнародні передачі авіаційних двигунів, які також спеціально призначені, або модифіковані для військового використання.
Проте, як і у випадку з “літальними апаратами”,
існують певні умови, при виконанні яких міжнародні передачі цих двигунів, незважаючи на їх
віднесення до товарів військового призначення,
державному контролю можуть не підлягати.
Так, згідно з цими умовами, які викладені у
примітці 2 до позиції ML10, авіаційний двигун
повинен бути:
схвалений уповноваженим органом цивільної авіації держави – учасниці міжнародного режиму експортного контролю “Вассенаарська
домовленість” для використання на “цивільних
літальних апаратах”;
призначений для використання на “цивільному літальному апараті”, зареєстрованому у
державному реєстрі цивільних повітряних
суден, що обов’язково повинно бути підтверджено копією відповідного реєстраційного посвідчення.
При виконанні усіх перелічених вище умов
дозвільні документи на право здійснення міжнародних передач, у тому числі тимчасового
ввезення (вивезення), авіаційних двигунів отримувати в Держекспортконтролі не потрібно.
За наявності висновку органу виконавчої
влади про допущення для цивільного викорис-

тання авіаційного двигуна, який відповідає за
своїм описом позиції ML10.d, його міжнародні
передачі здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання.
Тобто, тимчасове ввезення такого двигуна з
метою надання іноземному суб’єкту послуг з
його ремонту, обслуговування, модернізації
тощо, здійснюється за відповідним висновком
Держекспортконтролю, а експорт таких послуг
(разом із поверненням ввезеного двигуна),
включаючи надання послуг з його гарантійного
обслуговування, здійснюється за дозволом
Держекспортконтролю. Для отримання в Держекспортконтролі цих дозвільних документів повноваження Кабінету Міністрів України на право
здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення також не потрібні.
Крім вищевикладеного, при проведенні попередньої ідентифікації авіаційних двигунів та
визначенні за її результатами порядку здійснення їх міжнародних передач, суб’єкту також
необхідно брати до уваги:
примітку 2 (b) до позиції ML10 Списку,
згідно з якою контролю не підлягають міжнародні передачі поршневих авіаційних двигунів,
за винятком тих, що “спеціально призначені”
для “безпілотних літальних апаратів”;
відповідність опису (характеристик) авіаційного двигуна описам (характеристикам) авіаційних двигунів, які наведені у позиції 9.А.1
Розділу 9 “Рушійні системи та двигуни” Списку
товарів подвійного використання, які можуть
бути використані у створенні звичайних видів
озброєнь, військової чи спеціальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 “Про затвердження
Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів подвійного
використання”, а також у позиціях 3.А.1 та 3.А.2
Списку товарів подвійного використання, які
можуть бути використані у створенні ракетної
зброї, затвердженого цією ж постановою.
Наприкінці хотілось би звернути увагу на те,
що помилковим буде вважатися використання
умов, перелічених у примітках 1 та 2 до позиції
ML10 при визначенні порядку здійснення міжнародних передач будь-яких “компонентів” (складових частин) “літальних апаратів” та авіаційних
двигунів. На жаль, така помилка є типовою і для
кола досвідчених суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

Примітка:
Терміни, що вказані у лапках, мають значення, які наведені у Загальних примітках до Списку товарів військового
призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженому Постановою Кабінету
Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”.
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Нове Положення про
Державну службу експортного
контролю України
8 квітня 2011 року Президент України видав
Указ № 448 “Про Державну службу експортного
контролю України”, яким затверджено нове Положення про Державну службу експортного
контролю України. Указ набрав чинності
20 квітня 2011 року після його опублікування в
одинадцятому номері інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник Президента України”
(стор. 59, стаття 612).
Згідно з цим Указом Президента України,
втратило чинність попереднє Положення про
Державну службу експортного контролю України, затверджене Указом Президента України
від 17 квітня 2002 року № 342.
Нове Положення розроблено на виконання
пункту 3 Статті 7 Указу Президента України від
09.12.2010 № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”,
відповідно до Типового положення про центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується Кабінетом
Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України, затвердженого Указом
Президента України від 24 грудня 2010 р.
№ 1199/2010.
Пунктом 1 нового Положення визначено,
що Державна служба експортного контролю
України (скорочена назва – Держекспортконтроль України) “… є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра
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України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України”.
У пункті 3 Положення визначені основні
завдання Держекспортконтролю України, а у
пункті 4 — конкретні завдання, що витікають із
основних завдань, покладених на Держекспортконтроль як спеціально уповноважений орган
виконавчої влади з питань державного експортного контролю.
Необхідно зазначити, що, відповідно до
пункту 8 Указу Президента, Держекспортконтроль України має право видавати накази тільки
організаційно-розпорядчого характеру, тобто
не може видавати відомчі нормативно-правові
акти (інструкції, правила тощо), що підлягають
обов’язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Такі нормативно-правові
акти будуть видаватись, за пропозицією Держекспортконтролю України, Міністерством економіки України, керівник якого, як член Кабінету
Міністрів, спрямовує та координує діяльність
Держекспортконтролю України.
Крім того, у зв’язку з прийняттям зазначеного Указу Президента України та у відповідності до Закону України від 17 березня 2011 р.
№ 3166 VI “Про центральні органи виконавчої
влади”, Держекспортконтролем України здійснюються заходи щодо внесення змін до нормативно-правових актів у галузі державного
експортного контролю, враховуючи положення
Закону України “Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання”.
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МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

Чечеюк Л.В.
начальник відділу міжнародного міжнародно-правового
управління співробітництва Державної служби
експортного контролю України

Міжнародний семінар з
експортного контролю за
передачами технологій:
підсумки та пропозиції

Трансфер технологій на сучасному етапі
набуває все більшого значення, а частка міжнародних передач, пов’язаних з постачаннями
технологій військового призначення та подвійного використання, у багатьох провідних країнах за обсягами перевищує прямі постачання
зброї та військової техніки.
На сьогодні практично в усьому світі усвідомлюються перспективи світового ринку
трансферу технологій та пов’язаних з цим проблем “відпливу мізків”, небезпеки передач так
званих “Intangible technologies” (не матеріалізованих технологій), втрати чутливих технологій,
які (разом із самими вченими або у вигляді їхніх
лекцій чи досліджень) можуть потрапити й у ті
країни, які ними неадекватно скористуються.
Країни, що мають розвинену систему експортного контролю, давно взяли під приціл цю потенційну проблему.
Україна, як країна, яка володіє достатнім
технологічним потенціалом, не є винятком.
Саме цій проблемі і був присвячений міжнародний семінар з експортного контролю
за передачами технологій, який відбувся 15—
16 березня 2011 року у Києві в рамках співробітництва Державної служби експортного
контролю України з Міністерством енергетики
Сполучених Штатів Америки за організаційної
підтримки Науково-технічного центру експорту
та імпорту спеціальних технологій, техніки та
матеріалів (НТЦ).
У семінарі взяли участь представники Державної служби експортного контролю України,
державних установ, відомств, наукових організацій, провідних промислових підприємств
України, Міністерства Енергетики США, Аргонської Національної Лабораторії та Міністерства
внутрішньої безпеки США.
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Основною метою семінару було ознайомлення спеціалістів підприємств та установ України, діяльність яких пов’язана зі сферою
міжнародних передач контрольованих товарів,
з положеннями законодавства у сфері трансферу технологій, контролю за невідчутними передачами технологій, процедурами ліцензування невідчутних передач технологій, а також
з основами впровадження та вдосконалення
систем внутрішньофірмового експортного контролю на підприємствах.
Система експортного контролю України є
не менш ефективною, ніж в інших країнах, наголосив у своєму виступі Заступник Голови
Держекспортконтролю Полянський В.В. Вона
забезпечує неухильне дотримання нашою країною своїх міжнародних зобов’язань, які випливають із членства України в ООН, ОБСЄ та участі
у всіх режимах нерозповсюдження. В умовах
глобалізації та збільшення обсягів трансферу
технологій виникає нагальна потреба в попередженні загроз несанкціонованого відливу
чутливих технологій, насамперед до терористичних та інших злочинних угруповань, які можуть використати їх у протиправних цілях. Саме
тому питання контролю за передачами технологій набуло такої значної актуальності.
Велику увагу з боку учасників семінару привернула доповідь голови Громадської Ради при
Держекспортконтролі Гришуткіна О.М., в якій
він зробив короткий історичний огляд становлення національної системи експортного контролю в Україні, проаналізував
історичні етапи розвитку українського законодавства та підкреслив своєчасність змін,
внесених до Закону України “Про держав-
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ний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання”.
Одним із вагомих чинників, що спонукає до
переосмислення суті функціонування всієї системи експортного контролю, стала економічна
криза. Сьогодні вбачається, що “надмірна” регуляція не тільки не підвищує рівень міжнародної безпеки, але й призводить до стримування
економічного розвитку та економічних втрат.
Таким чином, прийняті у 2010 році
зміни до Закону України “Про державний
контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання” обумовлюються:
потребою реагування на зміни міжнародної обстановки; підтримкою міжнародного миру та безпеки; сприянням
економічному розвитку держави та національним експортерам у період кризи;
переходом від моделі “жорсткого”
контролю до моделі “необхідного та достатнього” контролю; удосконаленням
системи правозастосування.
Впроваджені зміни надали змогу гармонізувати Закон України “Про державний контроль
за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”
з нинішніми вимогами і реаліями, виключити
зайві процедури контролю, але в межах своїх
міжнародних зобов’язань.
Виступ директора Департаменту інноваційної політики Державного агентства з питань
науки, інновацій та інформації України Шовкалюка В.С. був присвячений попередженню несанкціонованих передач технологій та визначенню місця процедур експортного контролю в
цьому процесі. Зокрема, пан Шовкалюк наголосив на потребі балансу між двома напрямками
діяльності держави. За його словами, з одного
боку, важливо забезпечувати максимально
можливий рівень експортних постачань високих технологій з метою одержання надходжень до бюджету, з іншого —
дотримуватись прийнятих міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження. Виходячи з існуючої загрози незаконних передач
технології та важливості вжиття заходів для її
попередження, увагу слухачів було привернуто
до необхідності глибокого вивчення об’єкта контролю, розуміння його суті, учасників процесу,
процесів передачі, прав та обов’язків сторін.
Під час передачі технологій, крім безпосереднього їх трансферу, має здійснюва-
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тися контроль за несанкціонованою їх передачею на різних рівнях. Функції державних
органів у сфері трансферу технологій передбачені у Розділі ІІ Ст. 6–10 Закону України “Про
трансфер технологій”. З викладеного вище доповідач робить висновок, що цей Закон регулює
тільки ту діяльність, яка оформляється договором, а, отже, не стосується найбільш проблемного питання невідчутних передач технологій.
Ешлі Фулленвайдер, представник Аргонської національної Лабораторії Міністерства
енергетики США, у своєму виступі представила
багатосторонні та американські засоби контролю за технологіями. Пані Фулленвайдер
відзначила, що системи експортного контролю
США й України суттєво відрізняються одна від
одної. Українська система є значно складнішою.
На даному етапі відбувається реформування
системи експортного контролю США. Було наголошено, що контроль за технологіями є
настільки ж важливим для ефективного функціонування системи експортного контролю, як
і контроль за товарами стратегічного призначення.
Технологією є і спеціальна інформація,
яка необхідна для розробки, виробництва, або
використання продукту. Вона може набувати
численних форм (надаватися у формі “технічних
даних”, або “технічної допомоги”) і відповідає на
питання “як?” або “чому?”. Ознайомлюючи слухачів з підходом США до контролю за передачами технологій, пані Фулленвайдер зазначила,
що технології, пов'язані з ТПВ, контролюються
у відповідності з Правилами експортного контролю (ПЕК) Міністерства торгівлі США, які
аналогічні вимогам та змісту Вассенаарських
домовленостей.
Повноваження на передачу деяких технологій є компетенцією різних органів виконавчої
влади. Наприклад, Міністерство енергетики має
повноваження на передачу технології, пов'язаної з виробництвом спеціальних ядерних матеріалів (Зведення федеральних нормативних
актів 10, частина 810). До технологій, які не підлягають під ПЕК, відносяться: загальнодоступна
інформація (ПЕК 734.7), фундаментальні дослідження (ПЕК 734.8), навчальна інформація
(ПЕК 734.9) та патентна інформація (ПЕК
734.10).
При передачі технології потрібно отримати
ліцензію. Її отримання залежить від висновків
численних органів, у тому числі Міністерства
торгівлі. Для прийняття правильного рішення
важливою є оцінка ризику заявок на отримання
ліцензії.
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Під час проведення експертизи
ідентифікують технологію, перевіряють
посередників, кінцевого споживача на
предмет того, чи відповідає дійсності заявлена діяльність кінцевого споживача,
чи має кінцевий споживач зв’язки з особами, які можуть представляти загрозу,
чи є країна призначення “проблемною”,
чи має кінцевий споживач систему внутрішньофірмового експортного контролю.
Перевіряють також відмови на отримання
ліцензії. Всі ці заходи покликані знизити
ризики і загрози.
На завершення пані Фулленвайдер підкреслила, що контроль за передачами технологій є складним процесом. Подальше тісне
співробітництво та обмін досвідом сприятимуть розумінню цього процесу та вдосконаленню систем експортного контролю обох
країн.
У своєму другому виступі Ешлі Фулленвайдер представила систему внутрішньофірмового експортного контролю, впроваджену в
Національних Лабораторіях Міністерства Енергетики США. Наявність системи внутрішньофірмового експортного контролю є необхідною
умовою як для комерційних підприємств, так і
для державних організацій, таких як національні
лабораторії. Найважливіша мета такої системи
полягає в запобіганні ведення справ зі сторонами, які не мають повноважень.
Належне функціонування системи забезпечує: систематичне дотримання законодавства, в результаті чого зменшується кількість
порушень, зростає авторитет компанії як відповідального торговельного партнера, що відповідно впливає на імідж країни; полегшення та
прискорення отримання експортних ліцензій;
дотримання митних вимог; попередження випадкових порушень правил експортного контролю до моменту їх виникнення; запобігання
відпливу секретних товарів та технологій. Усі заходи, які проводяться в національних лабораторіях Міністерства енергетики США, націлені на
дотримання балансу між науковою відкритістю
та національними інтересами.
Підходи України до контролю за передачами технологій презентував начальник відділу
Держекспортконтролю Переверзєв О.А. Він
чітко визначив, передача яких технологій контролюється та основні засади такого контролю.
Між іншим пан Переверзєв зауважив, що контролю підлягають технічні дані та технічна
допомога. Не підлягають контролю загально-
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доступна технологія та фундаментальні наукові
дослідження. Обмеження, які випливають з авторського права, не виключають технологію із
“загальнодоступних”. При цьому важливо, щоб
у контракті були прописані права інтелектуальної власності, наявність чи відсутність субсидіювання.
Провідний науковий співробітник Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона Худецький І.Ю. у своїй презентації продемонстрував
цілі та напрями залучення наукових установ до
контролю за передачами технологій. На його
думку, існуюча система взаємодії Держекспортконтролю та наукових установ дозволяє попередити несанкціоновану передачу технологій.
Залучення фахівців-експертів наукових установ до участі у вирішенні питань у галузі
державного експортного контролю за передачами технологій дозволить вдосконалити роботу існуючої системи за такими напрямами:
• проведення експертизи;
• опрацювання питань, що розглядаються
в рамках міжнародних режимів експортного
контролю;
• використання специфічних фахових
знань у відповідних галузях;
• надання рекомендацій стосовно необхідності та доцільності встановлення контролю
за новими (модифікованими) технологіями, або
змін до обсягу контролю.
Передача технології може відбутися в усній
формі за допомогою всього кількох слів між фахівцями. Тому експерти повинні досконально
аналізувати кожну технологію, щоб не було передач у зв’язку з “незнанням”. З метою попередження незаконного відливу технологій з
України, доцільним є створення системи професійної адаптації, конверсії працівників.
На завершення пан Худецький підкреслив
важливість наявності систем внутрішньофірмового експортного контролю у наукових закладах, які покликані ефективно запобігати
можливості несанкціонованого розповсюдження технологій та дозволяють проконтролювати невідчутні передачі технологій.
Едвард Фокс, представник Аргонської національної лабораторії, розповів про особливості і досвід організації контролю за
передбачуваним експортом у Сполучених Штатах Америки. На цей час США — єдина країна,
яка здійснює контроль за передбачуваним
експортом, на відміну від інших країн, котрі
більшою мірою покладаються на візові процедури, інформацію розвідки та заходи з
контролю за комерційною інтелектуальною
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власністю, ніж на формальний режим ліцензування передбачуваного експорту. Тому, як наслідок, на відміну від інших практичних методів
контролю над експортом, зміни у політиці США
щодо передбачуваного експорту можуть впроваджуватися в односторонньому порядку, на
розсуд американської адміністрації.
США, як одна з найбільш технологічно розвинутих країн, змушена зважувати усі ризики
нанесення шкоди і прогнозувати (передбачувати) несанкціонований експорт (відплив) наукових ідей, технологій чи програмного
забезпечення, що перебувають під контролем
держави, за кордон і там можуть бути спрямовані на розвиток програм озброєння в процесі
відвідування іноземцями національних наукових
лабораторій, залучення іноземних громадян до
конкретної науково-дослідної та виробничої діяльності, виконання спільних досліджень іноземними студентами або науковцями, прийому
іноземних науковців.
Пан Фокс також відзначив позитивну
роботу Дорадчого комітету з питань передбачуваного експорту (DEAC), який було сформовано у 2006 році для підтримання постійного
діалогу між промисловістю, науковим співтовариством та урядом у питаннях експортного контролю, який, однак, поступово втрачає свої
позиції, оскільки передові дослідження у сфері
технологій потенційного подвійного призначення, як правило, здійснюються у приватному
секторі. В цьому секторі правила, пов’язані з
контролем так званого “передбачуваного” експорту (передачі на території США), у багатьох
випадках невідомі значному числу наукових та
промислових організацій. Тому DEAC виступає
з ініціативою замінити діючий процес дотримання правил передбачуваного експорту на
нову спрощену систему, яка б сприяла зміцненню національної безпеки та посиленню економічної конкурентноздатності Америки.
У ході семінару Едвард Фокс висвітлив питання контролю за невідчутними передачами
технологій в США. Контроль за невідчутними
передачами технологій було визначено “гарячою” темою в міжнародному та національному
аспекті будь-якої країни. Головним чинником,
що ускладнює цей процес контролю, є відсутність кордонів та неможливість стеження за такими передачами. Залучення до цього процесу
розвідувальних органів також не є простим.
Може знадобитися рішення суду для подальших
дій. Може постати питання свободи слова,
паролів, етапу, на якому потрібно видавати ліцензію тощо. Для уникнення цих складнощів Мі-
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ністерство енергетики США проводить численні
перевірки для забезпечення належного контролю за невідчутними передачами технологій.
Технічна група та Група контролю за
експортом при Міністерстві енергетики
США здійснюють перевірку будь-якої запропонованої передачі технології з точки
зору дотримання процедур експортного контролю. Під час такого огляду можна звернутися
за консультацією до центрального офісу Міністерства енергетики США. При необхідності, відповідний ліцензійний урядовий орган видає
ліцензію. Едвард Фокс відзначив важливість залучення експертів високої кваліфікації у процес
пошуку засобів контролю за невідчутними передачами та необхідність співробітництва та обміну досвідом.
Представник Державного космічного
агентства України Карпов Є.П. у своїй доповіді
розповів про роль і місце Агентства в системі
експортного контролю України, а також діяльність підприємств України космічної сфери з
реалізації таких проектів як “Морський старт”,
“Наземний старт”, конверсійний проект
“Дніпро” та “Циклон-4” (для реалізації спільного проекту з Бразилією).
Темою виступу Наквакіна О.С. була практика ДАХК “Артем” щодо міжнародних передач
технологій, які підлягають експортному контролю. Зокрема, доповідач розповів про існуючу на сьогодні взаємодію підрозділів
холдингу в процесі планування та здійснення зовнішньоекономічних операцій,
функціонування на підприємстві системи
внутрішньофірмового експортного контролю. Впроваджений на ДАХК “Артем” алгоритм експортного контролю при передачі
технологій складається з таких процедур: вивчення ринку, партнерів і ризиків здійснення
експортних операцій; підготовку керівництву
компанії аналітичних довідок щодо можливих
ризиків; підписання контрактів з чіткою схемою
етапів передачі технології; контроль передачі
технології державними органами; комплексний
контроль міжнародної передачі та кінцевого використання технології підприємством-імпортером. На його думку, організована спільно з
Держекспортконтролем система внутрішньофірмового експортного контролю на сьогодні
діє досить ефективно і є запорукою унеможливлення будь-яких несанкціонованих передач технологій.
У ході конференції своїм досвідом щодо
створення системи внутрішньофірмового експортного контролю на ДП КБ “Південне” поді-
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лився Короп В.М. Зокрема, ним були детально
висвітлені заходи щодо створення нормативних
і організаційних документів, електронних баз
даних обліку та доступу до інформації контрактів
(угод), стадій їх реалізації, які пов’язуються з дозвільними документами ДКАУ і Держекспортконтролю. Фактично на підприємстві проводиться глибокий комплексний аналіз зовнішньоекономічних проектів, контрактів. Під час
презентації був представлений повний комплекс заходів організаційного, правового та інформаційного характеру, які впроваджені
підприємством з метою чіткого дотримання законодавства в галузі експортного контролю. На
думку фахівців, ця презентація, як зразок впровадження найбільш повної і досконалої методології, могла б бути рекомендована для реалізації
на інших підприємствах, діяльність яких
пов’язана з міжнародними передачами контрольованих товарів.
Представник Національного наукового
центру “Харківський фізико-технічний інститут”
НАН України кандидат технічних наук Одейчук
М.П. зробив презентацію на тему: “Технічна експертиза і контроль технологій в Україні”. Окремо
він зупинився на методології проведення експертиз у сфері експортного контролю. Дав
роз’яснення щодо особливостей використання
механізму попередньої ідентифікації товарів,
продемонструвавши зразки документів, які надаються державними та недержавними експертами, привів статистичні дані стосовно задіяних
суб’єктів недержавної експертизи в Україні станом на 2010 рік.
У ході свого виступу Одейчук М.П. акцентував увагу на проблемних питаннях, що існують
у сфері експертизи, а саме: компетентності незалежних експертних організацій; невизнання
результатів експертної діяльності українських
експертних організацій та організацій країн СНД
в інших іноземних державах; нерозуміння
майже всіма суб'єктами господарювання важливої ролі незалежної експертизи для забезпечення успішного функціонування зовнішньоторговельних відносин; створення системи
Центрів ідентифікації товарів в Україні з наданням їм права проведення незалежної ідентифікаційної експертизи товарів і технологій для
цілей експортного контролю, що є актуальним і
дієвим механізмом для вдосконалення системи
експортного контролю; впорядкування системи
відбору, підготовки і, особливо, підвищення кваліфікації технічних експертів для цілей попередньої ідентифікаційної експертизи в галузі
експортного контролю.
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Тему контролю за невідчутними передачами технологій подвійного використання
продовжила представник Науково-технічного
центру Бовенко О.Я. На її думку, актуалізація
цієї проблеми пов’язана зі зростаючими темпами використання Інтернету; глобалізацією —
поширенням спілкування вчених, науковців на
міжнародному рівні; посиленням загрози тероризму. Зважаючи на різноплановість способів
невідчутних передач технологій, зокрема: за допомогою електронних засобів зв’язку (Інтернет;
електронна пошта; факс, телефон); у формі технічної допомоги; під час наукових конференцій і
семінарів; “передбачуваний експорт” тощо. Ці
напрямки повинні перебувати у полі зору експортного контролю. Доповідачем було проведено аналогії і паралелі в деяких позиціях цієї
проблеми, зафіксованих у чинному законодавстві України та нормативних документах ЄС
(Регламент № 428/2009).
На основі цього була визначена доцільність
внесення до Закону України “Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання” термінів “експорт” та “експортер”
стосовно невідчутних передач технологій за допомогою електронних засобів зв'язку; деталізації поняття “розкриття технології іноземцю чи
особі без громадянства”. На завершення своєї
доповіді Бовенко О.Я. піддала всебічному аналізу обґрунтованість віднесення до технічної допомоги технічної підтримки, пов'язаної з
модифікацією та модернізацією систем, обладнання та їх компонентів.
Представник Міністерства закордонних
справ України Гризодуб К.В. вказав на пріоритетні напрямки діяльності у сфері експортного
контролю України та проблемні питання контролю за експортом невідчутних технологій.
Пріоритетним напрямком діяльності
у сфері експортного контролю є приведення вітчизняної нормативно-правової
бази у відповідність до європейських
стандартів, вивчення можливості імплементації Кодексу поведінки ЄС стосовно
торгівлі озброєнням до чинного законодавства.
У контексті цього ключового пріоритету
одним із завдань євроінтеграційного курсу України є гармонізація системи експортного контролю України з відповідними нормами та
стандартами, які діють у рамках ЄС. Вироблення спільної політики з ЄС у сфері експортного контролю сприятиме досягненню цілей,
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задекларованих у Плані дій Україна–ЄС, що розширить можливість просувати інтереси наших
спецекспортерів на світовій арені.
В умовах глобалізації в трансфері технологій збільшується частка саме невідчутних передач. Контроль за такими передачами
є складним процесом, до якого треба залучати
спеціальні підрозділи та спецслужби. Але, як
вже було зазначено паном Фоксом, можна наштовхнутися на свободу громадян. Для всебічного вивчення цього питання і пошуку
ефективних засобів контролю за невідчутними
передачами технологій його потрібно виносити
на міжнародні форуми.
Досвідом у частині правозастосування у галузі експорту озброєнь та технологій поділився
Джейсон Манікс — помічник аташе у справах
України Консульства США у Франкфурті (Німеччина). Його презентація була присвячена аналізу функціонування розвідувального органу
Міністерства національної безпеки США ІСЕ.
Джейсон Манікс також дав короткий огляд законодавства США, зокрема Закону про контроль
за експортом озброєнь (AECA) та Розділу в
ньому, який контролює і регулює імпорт,
експорт та транзит озброєнь і технологій і зобов'язує ICE проводити кримінальне розслідування у таких сферах, як порушення ембарго,
незаконна брокерська діяльність, злочинні
змови тощо.
Академік НАН України Комісаренко С.В.
продемонстрував останні тенденції сучасної
біології та питання біологічної безпеки в Україні, а саме: ризики від передач новітніх розробок біо- і нанотехнологій, молекулярної
біології і генетики. Протягом останніх років було
досягнуто значного прогресу в ідентифікації
генів, порушення яких призводять до розвитку
новоутворень. Були отримані Нобелівські премії
у сфері експресії білків.
Розвиток біотехнологій породжує і біозагрози. Це — особливо небезпечні інфекції, а
також захворювання, які викликаються патогенами, небезпечними з соціальної чи економічної
точок зору: туберкульоз, ВІЛ-СНІД, гепатити,
сальмонельоз, пандемії грипу тощо. До біозаг-
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роз також відноситься свідоме чи несвідоме
створення небезпечних мікроорганізмів чи токсинів, або біологічно-активних речовин при проведенні
біологічних
досліджень,
при
біотехнологічній діяльності, або у фармацевтичній чи харчовій промисловості. Свідоме створення, або використання біозагроз проти
людей, тварин чи рослин є основою біотероризму. Всім згаданим комплексом проблем —
виявленням і попередженням розвитку біозагроз, а у випадку їх появи — і ефективною боротьбою з біозагрозами має опікуватися
державна система біобезпеки. Така система
зараз знаходиться у стані започаткування,
згідно з відповідним рішенням РНБО України.
Представник НТЦ Чамата З.О. та головний спеціаліст відділу Держекспортконтролю
Щербина М.В. присвятили свій виступ особливостям контролю за товарами подвійного використання, які можуть бути використані при
створенні хімічної та біологічної зброї.

Висновки
Отже, в процесі обговорення питань семінару було визначено, що для ефективного функціонування системи експортного контролю
необхідно встановити однаковий контроль як за
відчутними, так і за невідчутними передачами
технологій. Контроль останніх є складним
процесом. Вирішення питань контролю таких передач є нагальним завданням нормотворців. З метою зменшення ризику неконтрольованих передач було визначено ряд заходів, впровадження яких дійсно є дієвими, а саме:
впровадження системи внутрішньофірмового
експортного контролю на підприємствах, введення санкцій за порушення правил та процедур
передач, внесення змін до чинного законодавства, обмін досвідом, залучення експертів високої кваліфікації, проведення навчань фахівців,
діяльність яких пов’язана з експортним контролем, для зменшення ризику випадкових порушень та чітке визначення уповноваженого органу
у сфері трансферу технологій.
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